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 معا  على الطريق

  أبو عثمان وأبو محزة

 

ما من فؤاد إال , ما من لسان إال ويلهج بالثناء, مضيتما إىل اهللا والقلوب معلقة بكما

ما من نفس اال وملؤها الرجاء أن جيمعها اهللا بكما يف مستقر رمحته مع , ويشعر بالوفاء

 0والصاحلني النبيني والصديقني والشهداء

احلياء اجلم والرجولة  00فالذي يشد القلب إليك مزايا كثرية 00أما أنت يا أبا عثمان

ولقد , خاصة لقمة احلالل, واألدب الرفيع واحلرص على معرفة احلكم الشرعي, املادقة

 0أن احلياء والرجولة والكرم صفات متالصقة  ال تراها مفترقة) غالبا (وجدت 

كتابا  من كتب  00لقيته كنت أجده حيمل يف ميينه كتابا  به يدرس حيثما رأيته وأن ى

كان يبحث عن األصول ويغوص إىل األغوار  00عظيمة الفائدة, العلم القدمية النافعة

أو يأخذ التهذيب من املذهب وجيمع العلم من , يستخرج كنوز الدقائق من البحر الرائق

وبأيب إسحاق الشريازي تأثرا  بشيخه يف وتراه شغوفا بكتب الشافعية  00شرحه اموع

الفقه حممد حسن هيتو الذي كان قد قدم رسالة الدكتوراه يف أيب إسحاق الشريازي يف 

 0األصول

ولقد سجل الدكتوراه  00وال يريد الشهادة بكرتونتها, وكان يبحث عن العلم احلقيقي

أن يسجل البحث يف يف جامعة السند ولكنه كان يبحث عن حبر للعلم أعمق فاستشارين 

وشد مئزره وحزم أمتعته وكان يعد العدة لرحلة , ندوة العلماء يف اهلند وشجعته على هذا

ولكن  -فضيلة الشيخ أيب احلسن الندوي-اهلند حيث يتلقى العلم على يد بقية السلف 

وكانت الشهادة الكربى اليت فتحت ا أبواب , سبقت رحلة اهلند رحلة األبد إىل اهللا

ولن خيلف اهللا وعده ونرجو اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله , وات كما وعد اهللالسم

 0ونلتقي بك يا أبا عثمان يف املأل األعلى



إن كنت أنسى فال  -كنت كبريا  يف القلوب-أما أنت يا أبا محزة فرغم حداثة سنك 

مييل إىل  شاب-أنسى تلك الصورة اليت قابلتك ا ألول مرة يف بييت يف إسالم آباد 

, ودخل البيت وجلس حبياء شديد يف إحدى زواياه, حنيف, لعينيه بريق, أمسر -الطول

 0وقدم نفسه إيل

فتركت الدراسة طمعا  يف اجلهاد  -كنت أدرس اهلندسة فيها-لقد قدمت من يوغوسالفيا 

 0مث وصل إىل بدر, واإلستشهاد

لط مع األفغان خيدمهم كنت كلما زرت خميم بدر أجد هذا الشاب النشيط الذي اخت

سألت عنه من حوله فانطلقت األفواه تثين عليه كان , ويستفيد من كل دقيقة من حياته

الكل جممعا أن أبا محزة أول عريب مسلم خيتلط باألفغان هذا اإلختالط ويعيش صابرا على 

 0ألواء حيام وشدة ظروفهم وخشونة طعامهم ولباسهم

ويعود بعدها حيمل الطعام أو الشاي يقدمه لنا مث جيلس كنت أدخل فأراه يقوم من بيننا 

 0بأدب ينتظر إنتهاء الطعام لريفعه ويغسله

استمعت إليه -كان كل واحد ممن حوله يستحي منه بسبب تفانيه يف خدمة إخوانه 

لقد كنت : فقال? أو حتفظ شيئا من القرآن: فسألته -القرآن فوجدته يتقن أحكام التجويد

 0يف منطقة رام اهللا ففرحت كثريا , ى يد شيخنا حممد قاسم شاورأحفظ القرآن عل

, كالربق اخلاطف افتقدناه من بيننا فافتقدنا أخا  حبيبا , مث مضى أبو محزة أىل ربه هكذا

 0ورجال  صامتا  قلما  جيود الدهر مبثله, وجماهدا  صادقا 

ختيار من العلي األعلى للصفوة إن الشهادة درجة عالية ال يهبها اهللا إال ملن يستحقها إا ا

إا اختيار واختاذ واصطفاء , )ويتخذ منكم شهداء(من البشر ليعيشوا مع املأل األعلى 

ومن يطع اهللا والرسول فاولئك مع الذين (لألفذاذ من البشر ليكونو ا يف صحبة األنبياء 

 0)رفيقا أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك

ناصع اجلبني بعد أن بلغ الشهادة يف األرض ونال , مضى كل منهما إىل ربه رافع الرأس

 0الشهادة يف السماء

  يا رب قد أخلصتهم فنجوا            فمىت متن علي يا ريب



مضيتما كلمح البصر وتركتما حسرة الفراق يف القلوب ونلتما إن شاء اهللا فرحة اللقاء 

 0بعالم الغيوب

على قرب أخيها عبد  -رضي اهللا عنها-ردد أخريا  األبيات اليت رددا أم املؤمنني عا ئشة ون

 :-رضي اهللا عنه-الرمحن 

  وكنا كندماين جذامة برهة           من الدهر حىت قيل لن يتصدعا 

  ا-الكا          لطول أجتماع  مل نبت ليلة مع―فلما تفرقنا كأين وم 

متنا شهداء واحشرنا يف زمرة املصطفى ص وامجعنا مع أيب عثمان اللهم أحينا سعداء وأ

  0وأيب محزة يف الصاحلني

 000آمني 000آمني 000آمني

 :نئة شهيدين

 0)أيب عثمان وأيب محزة(ونئة ورثاء إىل الشهيدين األخوين , حتية وفاء

وال : (قال تعاىل -قائد الواليات التسعة اجلنوبية الغربية-من أخيكم يف اهللا حممد إمساعيل 

 0)تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن التشعرون

 :إخواننا ااهدين ومجيع منسويب وحميب شهدائنا العظام

 :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته وبعد

يهنئون , والقيادة العامة للقوات املسلحة يف هرات, إن كافة أعضاء ومنسويب اإلمارة العامة

باركون شهادة إخوام أبناء مدرسة اإلسالم وعاشقي الشهادة يف سبيل القرآن وعلى وي

 0رأس هؤالء الشهداء األخوان الشجاعان البطالن أبو محزة وأبو عثمان رمحهما اهللا

والتلميذان املخلصان اللذان جاءا الزيارة اخوام ااهدين يف هرات نبعث إليكم وإىل 

ونسأل اهللا للجميع الصرب اجلميل , بيهما ومنسوبيهما أحر التهاينأقربائهما وإىل كافة حم

 0ولكافة شهدائنا األجر اجلزيل

  أخوكم يف اهللا

  العقيد حممد إمساعيل



 

 وداعا  يا حيىي

 (والحتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون)

الة وجدناها يف جيبك قال رفيق هذه الكلمات األخرية اليت ودعت ا احلياة يف رس

قال يل حممد أمني : رحلتك والذي لفظت أنفاسك األخرية ورأسك علي صدره أقول

 0لقد كتبها حيىي أخر ليلة عاشها فوق هذه األرض: حمدثا 

ولطاملا أقسمت يا حيىي إلخوانك , كل شيء كان يلقي يف روعك أنك مقبل على الشهادة

لبذل والتضحية والعرق والدم حتت أزير الرصاص ودوي الذين يشاركونك آالم الطريق ا

وأصبحت ال تغفو إال على مواطئ كل جبار , املدافع لتوقظوا أمة دب الوهن يف أعماقها

 0وإذا صحت فعلى خطى الذل خاشعة الرسوم, غشوم

يا حيىي ال تزك نفسك وأنت تقول معاذ : وهم يقولون لك, لطاملا أقسمت هلم أنك شهيد

 0ولكنه احساسي الذي أشعر به يف أعماقي, كي نفسياهللا أن أز

كانت ليلة عرفة والروس قد أقبلوا عليكم من فوقكم ومن أسفل منكم وبلغت القلوب 

فقمت مع إخوانك للسحور من أجل صيام عرفة يف أرض املعركة ألن صيام , احلناجر

, ا وابل املطرفكيف صيام عرفة حتت احلمم املتناثرة من السماء كأ, عرفة يكفر عامني

ويف احلديث الصحيح  من صام يوما يف سبيل اهللا باعد  ,فهذا الشك أن أجره أعظم بكثري

 0اهللا بينه وبني النار سبعني خندقا  

أنا ذاهب لإلستحمام مث استدركت : فصاح إخوانك يا حيىي لندرك السحور فقلت هلم

إذ أنين , ورية اليت رأيتها يف املنامواهللا ما يب من جنابة ولكين أستحم الستقبال احل: قائال 

وهذه الليلة أقبلت اىل بدهلا ودالهلا ومجاهلا ووضاءا , مل أر يف حيايت امرأة يف منامي

 !!إا احلورية, ودعج عيوا

أين : وانتهت معركة جاجي ومل حتظ يا حيىي بالشهادة وأخذ اإلخوة ميازحونك قائلني

 0هاوأنت تصر على قدوم, ذهبت احلورية



لقد وقف حيىي على قبور الشهداء العرب الثالثة اليت : حدثين أحد اإلخوة العرب قائال 

 0عما قليل أنا قادم إليكم بإذن اهللا: حتتل قمة جاجي فأخذ خياطبهم قائال 

وجاء اليوم السابع من حمرم املوافق لليوم الثالث والعشرين من أيلول وكنت على موعد مع 

الذين , تتمناها صباح مساء وعلى يد جمموعة من عمالء الشيوعية الشهادة اليت ما فتئت

يا  -إن شاء اهللا-ففزت ا ورحبت البيع , فتحوا رشاشام عليك على أبواب جاجي

 وبدأ الدم الزكي يتدفق وما بقي أحد ممن مس جسدك أو تضمخ بقطرة من دمك, حيىي

يتساءل مل نشهد يف حياتنا حىت صار كل من حضر جنازتك , إال واملسك يعبق يف أنفه

 0ومل نشم رائحة أزكى وال أطيب من هذه

لقد مشمت أنا وأبو معاذ دم الشهيد على بعد مخسمائة : حدثين أبو احلسن املقدسي قائال 

إىل احلضرة اليت سعدت بضم جسده , متر وهو يف السيارة اليت تقله حنو مثواه األخري

 0ض اجلنةالطاهر واليت نرجو أن تكون روضة من ريا

, لقد تلقيت كثريا  من الشهداء فما مشمت رائحة أطيب: وحدث الدكتور أمحد قائال 

لقد دخلت الغرفة اليت سجي فيها : وحدثين الدكتور أبو حممد, وال أزكى من هذه الرائحة

وحدثين أبو محزة , حيىي يف املستشفى بعد ثالثة أيام وإذا رائحة املسك تنبعث يف أرجائها

د بادرتين زوجيت بعد عوديت من اجلنازة أي عطر هذا الذي نشمه لقد بلغت عزاء لق: قائال

وأبيت أن , ومل تلن قناتك لغامز, ال ينقص مرته, ال يقرع الدهر مروءته وال يفصم عروته

فلم تصرب علي خسف ومل تقم علي مذلة , تستباح الذمار أو يوطأ احلمى أو تداس احلوزة

 0جلأش ثبت اجلنان صلب العود شديد الشكيمةلقد أقبلت على اهللا رابط ا

ومل تدع مستقرا  ! ألنك طفتها بكاملها) والية يف أفغانستان(لقد كنت حتب وردك 

ونقلت حاجام وضرورام من , للمجاهدين فيها أو جتمع هلم إال ودخلته وتعرفت عليه

 ولذا كنت تطلق على نفسك عبد الرمحن عبد الكبري, أجل سد نقصهم وخلتهم

 0الوردكي

وهكذا وبلمح البصر مضى حيىي إىل ربه نرجو اهللا يقر عينه مبقعد صدق عند مليك 

 0مقتدر



ومضت روحك لتترك يف الدنيا جمدا  , مل تكن أيامك طويلة بيننا يا ابن العشرين عاما 

وعزا  مؤثال  ولسان صدق فوق هذه األرض ونرجو اهللا أن يكون حبورك وسرورك 

 0أل األعلىأعظم بلقائك مع امل

وأن حيشرنا يف حضرة األنبياء صلوات , وندعو اهللا عز وجل أن حييينا سعداء ومييتنا شهداء

وندعو اهللا عز وجل أن يعوضنا عنك خريا  وأن جيعل أمك وأباك , اهللا وسالمه عليهم

 000ونبتهل إليه تعاىل أن تكون شفيعا  هلم يوم القيامة, وإخوانك حيتسبوك عند خالقهم

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء : (ا  نردد الذكر احلكيم نديا وختام

عند رم يرزقون فرحني مبا أتاهم اهللا من فضله ويستبشرون بالذين مل يلحقوا م من 

 0)خلفهم أال خوف عليهم وال هم حيزنون

 0كوسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إلي

 أخوك أبو حممد

  :الرسالة األخرية من الشهيد حيىي سنيور

و ميشي خبطى , ولذلك تراه يسري على بصرية من أمره, ااهد املسلم يعرف هدفه جيدا 

و ال يعبأ باحملن و العقبات بل جيد فيها غاية راحته ألا يف  00ثابتة ال يعرف التراجع

  على الشوك ميشي أم على الشفرات ومن يقف آثار النبيني مل يسل: سبيل اهللا

, و الرسالة األخرية اليت خطها الشهيد احلي ألهله أكرب دليل على صدق ما ذهبنا إليه

رغم القصف , رغم الدبابات, رغم الطائرات 00أنا هنا: (فاستمع إليه و هو يقول

ادة وراحة إال أين يف قمة السع, ورغم اجلوع, ورغم الربد الشديد, املستمر ليال  وارا 

وهذا , وأن اهللا ال يضيع أجر العاملني, ألين أشعر أين أفعل أحب األعمال إىل اهللا, الضمري

اجلهاد هو الوحيد الذي يستطيع به اإلنسان أن يقدم أعماال  ترضي اهللا وترجع هلذه األمة 

 0)أجمادها

 



 بوابة اد

 من شرور أنفسنا ومن إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهللا

وأشهد أن ال إله إال , من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له, سيئات أعمالنا

اللهم ال سهل إال ما جعلته سهال , اهللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله

 0وأنت جتعل احلزن إذا شئت سهال وبعد

وأن تنصر , وأن تبىن األجماد بالقمم, لنماذج الفذةفلقد شاءت إرادة اهللا أن حتيا األمم با

املبادئ بتضحيات األفراد األفذاذ هؤالء األفراد يكونون غرباء يف جمتمعام ولكن 

 0اتمعات م حتفظ وبأمثاهلم تنصر وترزق

هؤالء األذكياء ألم عرفوا طريقهم إىل اهللا وإن كان غريهم يرثي حلاهلم ويسخر من 

السادة وإن كان أهل الدنيا احملرومون من لذة العيش احلق يردون هؤالء عن هم , تفكريهم

 0أبوام ويدفعوم من جمالسهم

وقادة الدنيا هم املنبوذون , هم القادة ألم ميلكون نياط القلوب ويأسرون األفئدة حببهم

 حقا ألم كما قالت أم هارون الرشيد عندما رأت اآلالف املؤلفة جتتمع حول رجل

  ?من هذا: فقالت

هؤالء هم امللوك وليس أمثال هارون : فقالت, هذا عبد اهللا بن املبارك عامل خراسان: قالوا

 0الذي ال يستقبل الناس إال جبنود وشرط

فمن : فقيل له, هم الزهاد: قال? هم امللوك كما قال ابن املبارك عندما سئل من امللوك

 0هم بإفساد دينهمهم الذين يصلحون دنيا غري: فقال? السفلة

هم الذين , ألن صروح اد ال تبىن إال باجلماجم واألشالء: هم الذين خيطون تاريخ األمم

حيفظون شجرة هذا الدين من أن تضمحل أو تذوي ألن شجرة هذا الدين ال تروى إال 

ألن بذكرهم حتيا القلوب وإذا رووا : هم اخلالدون بذكرهم يف األرض والسماء, بالدماء

 0اهللاذكر 

وحور تشتاق للقائهم وتتحرق , وفوق هذا كله جنة عرضها السماوات واألرض تنتظرهم

 0للقرب منهم



بل متىن رسول , هؤالء هم ااهدون يف سبيل اهللا يأتون يف املرتبة بعد النبيني والصديقني

 0اهللا صلى عليه وسلم الشهادة يف سبيل اهللا

أقتل يف سبيل اهللا مث أحيا مث أقتل مث أحيا  والذي نفسي بيده لوددت أن(ففي الصحيحني 

ويف الصحيحني  لغدوة يف سبيل اهللا أو روحة خري من الدنيا وما ) مث أقتل مث أحياء مث أقتل

 . فيها

طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا أشعث رأسه مغربة قدماه إن :  ويف البخاري

إن أستأذن مل يؤذن , اقة كان يف الساقةكان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف الس

 0وإن شفع مل يشفع , له

أي حيثما أقامه األمري : وتالحظ العبارة النبوية الكرمية إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة

أقام وحيث أمره أن يبقى لزم مكانه وصرب واألحاديث يف فضل ااهد كثرية ال نستطيع 

أال أخربكم خبري :  هد له الرسول ص بأنه خري الناسأن نلم ا يف هذه العجالة وقد ش

الناس رجل ممسك بعنان فرسه يف سبيل اهللا أال أخربكم بالذي يتلوه رجل معتزل يف غنيمة 

رواه )  له يؤدي حق اهللا تعاىل فيها أال أخربكم بشر الناس رجل يسأل باهللا وال يعطي به

 0مالك والترمذي والنسائي

هم وحييون هم أنفسهم هؤالء عشاق املوت لتوهب هلم احلياة وكما هؤالء يقتلون لتحيا أمم

فلنحن أحب يف املوت , أخربنا نبينا ص عن رسالة ربنا أنه  من قتل منا صار إىل اجلنة

 0منكم يف احلياة  أخرجه البخاري تعليقا 

ن خري معاش الناس هلم رجل : ( هؤالء يبحثون عن املوت وكما قال ص يف صحيح مسلم

بعنان فرسه يف سبيل اهللا يطري على متنه كلما مسع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي  ممسك

 0القتل واملوت مظانه 

ممسك بعنان فرسه فهو ال يرخي العنان كناية عن متام استعداده يطري على : ولتالحظ معي

 0فهو يف سرعة استجابته كالطري ال يركض وال يسرع فقط بل يطري طريانا : متنه

أي فزعة ترعب األمة وترهبها فهو يفزع ويسرع ويهرع من أجل أمن : ع هيعةكلما مس

 0األمة واطمئناا



 0أي حيثما ظن مكان املوت أسرع اليه ومضى مسرعا يطلب املوت: يبتغي املوت مظانه 

ومن هؤالء إن شاء اهللا شهداؤنا الذين مضوا بعد أن بلغوا أمتهم وجمتمعهم وأسرهم 

إن املبادئ أمثن من احلياة وإن العقائد أمثن من األجساد وإن , املدادواجبام بالدم ال ب

 0القيم أعظم من األرواح

 :ورأيت معظم الشهداء الذين عشت معهم جتمعهم صفات على رأسها

  .حفظ اللسان عن املسلمني  -1

 . سالمة الصدر على املسلمني  -2

 . العمل بصمت والبعد عن ضجيج اإلعالم  -3

  .-إن كان يف الساقة كان يف الساقة- طاعة األمري  -4

  .قلة النقاش فيما يوجهون إليه  -5

 .احلياء اجلم واألدب الرفيع واإلحترام الشديد للعلماء والكبار واملسؤولني  -6

احلرص الشديد على البقاء داخل اجلبهة والنفور من جو الراحة والدعة   -7

 0واإلستقرار

املسلمني وال يرون للجبهات وال للمجاهدين إال  ألسنتهم ال تلهج إال بذكر حماسن  -8

ويرون أنفسهم صغارا  جبانب هؤالء الذين صمدوا صمود ا تنوء به , فضال  عليهم

 0ورحم اهللا امرءا عرف حده فوقف عند ه, الراسيات

 :من هؤالء عرفت

عمل بصمت وبأدب رفيع وحياء وأحب األفغان وأحبوه ) ماهر شلبك(أبا محزة  •

 0 شهيدا  بينهمفاختاره اهللا

سألين سؤاال  واحدا  ما عقب عليه , ال يعرف النقاش) عبد اهللا الفيلكاوي(أبو عثمان  •

فأشرت إليه بالذهاب فلم يلفظ ببنت شفته ومضى يف رحلته ? ما رأيك أذهب أم أبقى

 0وإىل األبد

رح حيىي كان فرحا  مبا يوكل إليه من أعمال سعيدا  بتنفيذ األوامر مع سالمة صدر وم •

 0برئ ومزاح مؤدب فاختاره اهللا

 :أما شهيدنا اليوم فهو



 الشهيد عبد الوهاب بن عبداهللا بن سعيد

هجر الدنيا وعاف املقام بني أعطاف النعيم استقال من وظيفته وهومن أسرة ذات منزلة 

 ?كيف يرىب هؤالء: اجتماعية وثراء ال بأس به أدبه رفيع حىت بت أتساءل

كيف نال هؤالء هذه الدرجة من احلرص على اجلهاد ? اجلم من أين هلم هذا احلياء

  ?والطاعة واإلنضباط مع األدب والتنفيذ والعمل

علمت أن اجلهاد فرض عني فنفرت يف سبيل اهللا ال إذن ألحد علي : قابلته منذ عام فقال

 0وقد حسمت القضية يف قليب وذهين

نتهاك احلرمات جنبه فجاىف لقد أقض ا, كان يتحرق على املسلمني ويتأرق ملصائبهم

 0مضجعه وأقبل بكله ونفسه وقلبه على اجلهاد

وأخريا  كان اللقاء مع  -ننجرهار, كونر, لوجر, بكتيا-من جاجي : طلب املوت مظانه

 0على أرض ننجرهار -شلمان-الشهادة يف 

 صامت لو تكلما لفظ النار والدما        قل ملن عاب صمته خلق احلزم أبكما

 :هيد عبد الوهابوصية الش

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 0احلمد هللا وكفى وسالم على عباده الذين اصطفى

 0هذه وصييت أنا عبد الوهاب بن عبد اهللا بن سعيد الردة من اململكة العربية السعودية

مايل ومالبسي يف قسم األمانات هنا تعطى للمجاهدين أو املهاجرين فور  •

 0استشهادي

لن أطيل الكالم وأنتم بالتايل جيب أن ال تكثروا : ان واألخواتإىل الوالدة واإلخو •

أنا مل أجاهد يف أفغانستان بنفسي ومايل إال باقتناعي التام بأن اجلهاد  00املالم

 0وهلذا أقدمت على اجلهاد طائعا  خمتارا , فرض عني

ين لقد عاش أبوك وحيدا  وغريبا  برغم كثرة املال واألهل واخلالن ولك: إىل بنيت •

كنت بفكر متميز وصاحب مبادئ و قيم مل أتنازل عنها أبدا ولذلك جفاين الناس 



أن اإلسالم دين ودولة : ومن أفكاري وما أنا عليه يا عزيزيت, وجفاهم فكري

 0ومصحف وسيف وأين ال ألدغ من جحر مرتني

مساء إنين أكره الطواغيت وأحارم بقلمي ولساين وقليب هم وأتباعهم وألعنهم صباحا  و

 00000وكل يوم ألم

 0شاعر عنيد ووجماهد صنديد, عزيزة نفسي من غري كرب إن شاء اهللا

عيشي هنيئة ومويت شهيدة كوين مؤمنة صابرة جماهدة بكل ما أوتيت من وسائل واعلمي 

سبب وجودك يف احلياة واعملي به واحفظي كتاب ربك وإىل اللقاء يف جنات ور يف 

  0رمقعد صدق عند مليك مقتد

كثري من الناس من يتخذ احلياة طريقا  إىل املوت وأنا : إىل إخواين يف اهللا يف كل مكان •

  0اخترت املوت طريقا  إىل احلياة

واإلسالم ليس كما , عليكم مجيعا  التمسك باإلسالم قوال  وعمال  وحركة وجهادا 

  0يتصوره البعض ركيعات يف املسجد ولكنه دين شامل

وشهوات أنفسكم ومكر الطواغيت بكم وضحك الشرق والغرب  كفاكم غواية إبليس

 .عليكم

العنوا الطواغيت وعادوهم بكل ما أوتيتم من قوة هم وأذنام من حثالة البشر ولعنة  •

  0اهللا على الظاملني

 :الوصية الشرعية

أوصي بثلث مايل أن يعطى للمجاهدين ىف أفغانستان عن طريق أمريهم الشيخ عبد رب 

 0فالرسول سيا

فالنصف البنيت , والباقي يقسم قسمة شرعية واسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون

 0والسدس ألمي والباقي يوزع على إخواين وأخوايت

  0اللهم إين عفوت ما بيين وبني الناس فاعف ما بيين وبينك

 :رسالة الشهيد عبد الوهاب إىل والدته



العزيز القدير والصالة والسالم على إمام  احلمد هللا مالك امللك وجبار السماوات واألرض

ااهدين وقائد الغر احملجلني سيدنا حممد وآله وصحبه أمجعني وعلي من تبعهم بإحسان 

 :إىل يوم الدين وبعد

إين أكتب هذه الكلمات وأنا أؤمن بقضاء اهللا وقدره فحيايت جرت  00والديت العزيزة

حلوها ومرها حىت انتهى يب املطاف هنا وما كما تعلمني غريبة عجيبة باآلمها وآماهلا و

  ?أدراك ما هنا

هنا عبادة فرضها ريب علينا من زمان وأضعناها وعادت اليوم الفريضة الغائبة فجزى اهللا 

خريا  الرجال الذين أعادوها والرجال الذين قدموا أنفسهم رخيصة يف سبيل اهللا وعلى 

 00درب اجلهاد نلتقي

 لست بقاس ولست بعاق ولست ساذجا  ولست مبعقد وليس واهللا, أمي يا ست احلبايب

أنا آسف على عدم مالطفتكم وجماملتكم أنت وإخواين وأخوايت  000يب ضاللة

اإلسالم يدمر واألعراض , ولكن هذا ليس بيدي فالطامة كبرية واحلدث عظيم, واألصدقاء

إلعالم العريب تنتهك واحلرمات تدنس وكرامة املسلم وحريته أبيدت واجلميع صامت كا

أما أنا وغريي من , العميل اجلميع يأكل ويشرب ليعيش ويعيش ليموت بئست احلياة

أقراين وإخواين يف اهللا بذلنا وسنبذل كل ما يف وسعنا إلعالء كلمة اهللا خفاقة يف مشارق 

فمن كان هذا فكره , األرض ومغارا بإذن اهللا تعاىل أو ترق منا الدماء مقبلني غري مدبرين

 تلوموه على عدم ضحكه وعدم مالطفته فجراح األمة أثقلتنا وهلذا يذوب القلب من ال

كمد إن كان يف القلب إسالم وإميان ولكن ال بأس علينا حنن سعداء جدا  يف هذا 

عندي كالم كثري وددت أن أقوله ولكن أرجو من اهللا أن أكون باستشهادي قد , الطريق

 0قلت كل ما عندي وال أبايل

إخواين يف اهللا مع كل خشوع وتفكر بآية قرآنية , ابنيت, أقاريب, أخوايت, إخواين, والديت

 000أو ذكر شهداء أو شهادة اذكروين ومع كل إشراقه ار جديد اذكروين ومع كل

لقد عجزت عن  0ومع كل موجة من التيار اإلسالمي اذكروين واعتربوا يا أويل األبصار

ذلك ال أبايل وسأمضي إىل حيث أخويت الشهداء وإىل حيىي  التفكري وقد خيونين التعبري ومع

فقد رحب بنا يف ديننا عندما أكرمنا بدينه , وسنكون مجيعا  يف ضيافة الكرمي عز وجل



حيث ? ويكرمنا يف أخرانا بإذنه سبحانه وتعاىل فاىل لقاء هناك وما أدراك ما هناك

 .اهللا اكربالرضوان والنعيم واجلمال واخللد فال إله إال اهللا و

 الشهيد الذي مل يستشهد بعد وهو عند اهللا شهيد

 عبد الوهاب عبد اهللا

 

 الشهيد عبد الصمد مفتاح

, طاعة ال خيالطها نقاش, ال يعرف الكالم, وعمل, صمت, أد ب: فهو من النماذج

 :تصميم ال ميازجه تلعثم وال تردد كان لسان حاله يقول

  ى كثري ولكن ال أرى أحداإين ألفتح عيين حني أفتحها        عل

إذن نزول بال رحيل هنا : فقال, فرض عني: قلت? سألين يف الصيف ما حكم اجلهاد

 0طاب املقام فاحلياة حياتكم واملمات مماتكم

وهو وحيد أمه ولقد ذرفت عيين عندما اطلعت على رسالتها باألمس وهي تناشده حبناا 

ن يرجع وأن ال يدعها متوت شوقا  إليه وجوى وعطفها وفؤادها وأعصاا تناشده الرحلة أ

 .عليه

ثوى يف مرقده اهلادئ جبانب الشهداء حوله حىت يبعث ) ورسك(جرح ويف ) شلمان(ويف 

 .يوم القيامة -إن شاء اهللا-معهم 

فنكف عن الكالم عنه وإن كان يف النفس كالم كثري أحترق لذكره ....... وأما الشهيد

 .ناي على شاب ممن مضوا على هذا الطريق ممثلهألنه منوذج فذ ما تفتحت عي

نكف عن الكالم عنه ألنه أوحى أن ال يشار إليه بتصريح وال تلميح فاحتراما  لوصيته 

 .(هذا شلمان جبل حنبه وحيبنا: (منسك ألسنتنا وأخريا  حق لنا أن نقول

 0ونرجو اهللا أن جيمعنا م يف اجلنة, ويف النفس حاجات وفيك فطانة

 .ك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليكوسبحان

 :رسالة الشهيد عبد الصمد إىل أهله



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 :إىل والدي األعزاء

 )م 1985(يوليو ) 4(اخلميس (من ابنكم الفقري إىل رمحة اهللا وعفوه 

 :أما بعد, احلمد هللا وحده والصالة والسالم على خري األنام

وأسأل اهللا تعاىل أن يعيده عليكم , م أحر سالم وأقول لكم عيد مبارك إن شاء اهللاإليك

 0كل سنة وأنتم خبري ويف صحة وعافية

وأتاسف على هذا التأخر يف إرسال الرسائل إليكم واعذروين على ذلك ألنين كنت يف 

أخرى  معذرة مرة, وهو أنبل من حيايت, شغل بعيد عن الربيد وهذا الشغل هو جدا  هام

وأقول لكم ال حتزنوا وال نوا وارفعوا رؤوسكم وقولوا احلمد هللا هو نفس الذي خلقكم 

 0من أجل أن تعبدوه وأنا خلقين من أجل أن أعبده ولقد بعت نفسي هللا رب العلمني

سبحان اهللا يف هذه الدقيقة وأنا حامل القلم لكتابة هذه الرسالة فإذا بأمر ياتيين يف هذه 

الرجاء من , ذهاب إىل منطقة من املناطق الربانية ألداء واجب من الواجباتالدقيقة بال

 0اجلميع السماح والدعاء

 0وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني

 )-ه51/8/1405(أبو سلمان 

  

 

 

  خاطر يف أفغانستان

لة إىل الدكنة قابلته ألول مرة والسيارة بسحنته الصعيدية ومسته املصري ذي السمرة املائ

إنه األخ محدي البنا أول شهيد مصري فوق أرض ) كونر(تقلنا تنهب األرض حنو

كان صامتا  اليتكلم إال بقدر ينبئك صمته عن ليث يغلي صدره كاملرجل , أفغانستان

 0حزنا على اآلم املسلمني ومشاكلهم



ويف حوار مؤدب عرفت أنه مهندس خترج , من مصر امسي محدي: قال? سألته ممن الرجل

من مصر مث واصل دراسته يف لندن ومل يكمل دراسته العليا هناك وعاد إىل مصر ومل يطق 

العيش متنعما  بني أعطاف الترف وألوان املطاعم واملشارب فقرر أن خيلع ربقة الدنيا من 

وت مظانه حماوال  وبدأ يطلب امل ,عنقه وأن يدوس على ترفها وميم وجهه شطر أفغانستان

متثل احلديث الشريف حيا  خبطوات وأخالق وسلوك ويف احلديث الصحيح  من خري 

معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطري على متنه كلما مسع هيعة أوفزعة طار اليها يبتغي 

 0املوت مظانه 

ب إىل جتول من جبهة اىل جبهة يبحث عن أشد خطوط النار التهابا وأقواها  إشتعاال  ذه

قندهار واشترك يف شعبان بعملية فتح كبرية حتت قيادة مولوي غالم حممد غريب ونصرهم 

 0اهللا نصرا  مؤزرا 

: أنظر(يف العدد املاضي عن تلك املعارك ) عبد اهللا غريب(وقد نشر تقرير مرسل منه باسم 

 0)61صفحة , بشائر من قندهار

 و (T22) أوار املعركة وطائراتوعاد ليشارك يف معركة جاجي يف رمضان حيث اشتد 

(T28) ا0تدمر كل شئ بأمر ر 

) األول والثاين والثالث من رمضان(كان يل شرف مرافقته أيام اجلمعة والسبت واألحد 

وقد ساهم يف تسوية أرض ملسجد املخيم يف جاجي فكان يعمل بصمت وال ترى منه إال 

ال تلمس عليه ملال  وال حتس , ا أو تسمع له ركز, حركة دائبة دون أن ينبس ببنت شفة

 0منه تضجرا يتفجر حيوية ويلتهب محاسا  وكان متفانيا يف خدمة إخوانه

كان يأكل بعد أن يشبع , إستلم فترة من الفترات خدمة إخوانه يف مكتب اخلدمات

كان ينتظر انتهاء إخوانه من طعامهم فيجمع بقايا كؤوس الشاي وجيلس ليشرب , إخوانه

تات اخلبز املتبقي وكان كثريا  ما حياول تطبيق السنة يلعق بقية الصحون الشاي فوق ف

وقد كان , وأمرنا بلعق األصبع والصحفة, أخذا  باحلديث فإنك ال تدري يف أيها الربكة

تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين (وصام شعبان كله , يصوم اإلثنني واخلميس أكثر أحيانه

 0القصص) اد ا والعاقبة للمتقنياليريدون علوا يف األرض وال فس



ويف اخلامس من رمضان الساعة العاشرة صباحا  يف أحدى الغارات اجلوية ومن جراء 

القذائف الضخمة حيث تدحرجت صخرة عظيمة على رأسه فأسلم الروح إىل خالقها 

وحلق بركب األفذاذ أمامه على طريق حيىي وسعود وعبد الوهاب وعبد الصمد يضيف اىل 

  0لشهداء بطال تسطر تاريخ اإلسالم بدمائه وتروي شجرته بنجيعهاقائمة ا

فنرجوا اهللا أن جيمعنا به يف الصاحلني مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن 

 0أولئك رفيقا

 :رسالة الشهيد محدي البنا إىل أهله

 :عزاءمن عبدالرمحن ابنكم محدي إىل الوالد الكرمي واألم احلبيبة واإلخوة األ

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

واشهد إن ال إله , احلمد الذي جعلنا مسلمني والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني

 0إال اهللا واشهد أن حممدا  عبد اهللا ورسوله

 0موالي صل وسلم دائما  أبدا  على حبيبك خريا  اخللق كلهم

يا أيها , كروين أذكركم واشكروا يل وال تكفرونفاذ: (يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي

وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا , الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة أن اهللا مع الصابرين

ولنبلونكم بشيء من اخلوف واجلوع ونقص من , أموات بل أحياء ولكن ال تشعرون

ابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه الذين إذا أص, االموال واألنفس والثمرات وبشر الصابرين

ولئن قتلتم يف ) (أولئك عليهم صلوات من رم ورمحة وأولئك هم املفلحون, راجعون

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا )(سبيل اهللا أو متم ملغفرة من اهللا ورمحة خري مما جيمعون

فضله ويستبشرون بنعمة من  فرحني مبا آتاهم اهللا من, أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون

كل نفس ذائقة املوت وإمنا توفون أجوركم ) (اهللا وفضل وأن اهللا  ال يضيع أجر املؤمنني

يا )(يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل اجلنة فقد فاز وما احلياة الدنيا إالمتاع الغرور

 .(نأيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحو



للشهيد عند اهللا يغفرله :  روي الترمذي عن املقداد بن معد يكرب عن رسول اهللا ص قال

ويرى مقعدة من اجلنة وجيار من عذاب القرب وأمن من الفزع االكرب  ويف رواية أخرى  

ويضع على راسه تاج الوقار الياقوته منه خري من الدنيا وما فيها ويزوج باثنتني وسبعني 

  0 ويشفع يف سبعني من أقاربه من احلور العني

  غدا  نلقى األحبة حممدا  وصحبه

  قولوا ألمي ال  تنوحي  واصربي         أنا عند خالقي  الذي   يهديين

  إنا أن  حرمت  وداعكم  جلنازيت        فمالئك الرمحن  مل    يدعوين

  ان مل يصل  علي   يف   األرض         امرئ حسيب صالم   بعليني

  أنا يف ربا الفردوس أقفز شاديا          جذالن كالعصفور بني غصون

  أنا يف جوار املصطفى وصحابه          أحيا حياة  احلر  ال  املسجون

  ابنكم محدي

 :وصية الشهيد

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

أن ال  احلمد هللا الذي جعلنا مسلمني والصالة والسالم علي املبعوث رمحة للعاملني وأشهد

  إله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله

 موالي صل وسلم دائما  أبدا           على حبيبك خري اخللق كلهم

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

فهذه وصية العبد الفقري إىل اهللا سبحانه وتعاىل أن يتقبل منا صاحل : إىل اإلخوة الكرام

 0األعمال ويتجاوز عن السيئات

 0كم بتقوى اهللا عزوجل واتبعوا السيئة احلسنة وخالقوا الناس خبلق حسنأوصي

 0عند وفايت أدفن يف أقترب أرض وال أنقل بعيدا   -1

  .يسوى قربي باألرض وال توضع له عالمات  -2

 0أن يكون الكفن لباسي الذي أموت فيه  -3



  .أن يؤخذ من على جسدي كل ما هو نافع للمجاهدين  -4

  .يت مالبسي يف حقيبيت فهي لليتامى واملساكنيمجيع متعلقا  -5

على (مجيع أموايل اليت أمتلكها مناصفة بني ااهدين الفقراء واألخ أيب عبيدة   -6

 .()الرشيدي املصري

ويوضع يف اخلطاب مع ) استشهادي(أن يكتب خطاب عن يوم وتاريخ وفايت   -7

 0التواريخ بعد غلقها بأسرع وقت

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته, للمؤمنني يوم يقوم احلسابرب اغفر يل ولوالدي و

 أخوكم يف اهللا

 )عبد الرمحن عبد اهللا البنا(

 

  تونس جتود بأول شهدائها على أرض أفغانستان

مزيدا  من الشهداء لك أيتها , مزيدا  من الدماء الطاهرة الصادقة, مزيدا  من التضحية

, ليك من كل حدب وصوب يشكل اإلستنفار مالحمهماألرض ااهدة وها هم يهرعون ا

نزلوا من طائرات الترحال واإلغتراب منتظرين أن يتخذوا مقاعدهم يف حواصل طري خضر 

 0يف اجلنة

 00أبو عقبة

من سهول تونس املؤمنة إىل جبال , أول دماء زكية حتملها أجنحة الشوق جلنات اخللد

  .لوعد ومحاسة اإلنطالقأفغانستان ااهدة لتسطر حبرارا صدق ا

لنلتقي , ومن بنزرت كان العمل بأحد مصانعها, يف تونس العاصمة كان املولد والنشأة

حيث كنا نشارك يف الدروس واحملاضرات ومن تونس ) املدينة(اللقاء األول يف مسجد 

ف واحلرية تنبعث يف مالحمه والقلق واخلو, حيمله شوقه العارم إىل تركيا ومنها إىل فرنسا

القلق على عقيدته واخلوف من أن تظل راية اإلسالم , خيطان جذورمها يف مغاور عينيه

كان هذا قبل عشرة أشهر خرج بعدها من دوامة التيه والترحال ليتخذ , ساكنة ال حراك

 0القرار امللهم



ترك األهل واألحباب ليجد له أحبابا  وأهال  الجيمعه م غري صفاء األرواح وعذوبة 

اليت ماتزال تردد حروفها وتتنقل أصدائها ) اهللا أكرب(وحنني الشهادة وبني هتافات اإلخاء 

يف أفغانستان حيث كان لنا لقاء ثان أفترقنا بعده ليدخل كل  00إم هنا, من جبل آلخر

منا يف جبهته مث التقينا مرة ثالثة يف شهر رمضان املاضي وتعانقنا قبل أن نفترق من جديد 

ن له مذاق املعانقة األخرية وافترقنا على أمل أن يعود بعد ثالثة أيام ليسافر عناقا  حارا  كا

لكنه يف هذه املرة كان على موعد آخر غري املوعد الذي , إىل باريس كي حيضر زوجته

  .!كان على موعد مع الشهادة, ودون أن يدري, أعطاه لزوجته

تقل إىل جوار ربه ليتخذ مكانه وان, ففي اليوم الثاين عشر من شوال أتاه الوعد اإلهلي

رقمه السادس عشر يف , مسجال , اجلديد يف حوصلة طائر أخضر يف اجلنة بإذنه تعاىل

بينما كان يهم , قندهار-قائمة الشهداء العرب على إثر قصف جوي على منطقة شناري

 .ليتوضأ

ولطاملا  ,قليل الكالم, صايف النفس صامت اللسان) حممد بن إبراهيم(لقد كان أبوعقبة 

سليم الصدر على إخوانه اليغنب أحدا  وال يقل يف قلبه , رأيته فما أذكر أين مسعت صوته

مل يطق فراق , كان مالزما  للشهيد محدي البنا, حقدا  وال يكن ضغينة على من حوله

رحم اهللا أخانا أبا عقبة , صاحبه فلحق به يف موكب الشهداء املاضي إىل قيام الساعة

هوموالنا , وجعلنا منهم, ء من قضى منهم ومن ينتظر وأعطاهم ما وعدهموسائر الشهدا

وهنيئا لك أبا عقبة على منحك وسام الشهادة الرباين فقد تنسم , فنعم املوىل ونعم النصري

 0جسدك الطاهر عند استشهادك وعند دفنك اإلخوة رائحة املسك املنبعثة من

  واح ترفل يف اجلنان ويف  النعيمفقوافل الشهداء متضى تبذل األر             

  كرمي―باب واملأل ال------نشوى بتكرمي اإلله لسعيها يف              صحبة األح

  :وصية الشهيد

 .احلمد هللا والصالة والسالم على أشرف املرسلني

  اإلسم حممد بن إبراهيم

  :الوصية



يقوم مبراسيم دفين إخواين  إذا من اهللا على بالشهادة فأرجو أن تعلموا زوجيت وعائليت أن

من العرب حىت ال يقوموا ببعض الغلطات اليت يقوم ا األفغان كأن يدفنوا مع الشهيد 

 0أشياءه اليت يلبسها

 0أن يكون قربي مسو ى باألرض وأن ال يوضع عليه علم أو غريه من الترهات

 :رسالة الشهيد إىل زوجته

أن تظين أن اهللا قد أخلفك وعده بل العكس  زوجيت العزيزة إذا أتاك نبأ شهاديت فاحذري

اثبيت وليبقى أملك الوحيد هواهللا ألنه الخييب قاصده وخذي عين عن جتربة أن اهللا هو 

أرحم الرامحني وهو احلنان املنان حيث ال صدر حينو وال قلب يعطف فاهريب إليه ولوذي 

ك واحتسابك إليه كل حبماه فسيكألك برعايته وجيزل لك العطاء إىل يوم القيامة لصرب

 0شيء

احتسيب على ما أصابك ويصيبك يف سبيله ألنه هو الذي أمرنا باجلهاد وحثنا عليه وحذرنا 

وتوعدنا من مغبة تركه فإذا كان ماحصل لك هويف سبيل هذ اإلله العظيم وصربت على 

 .ذلك

نه ومن تستطيعني بعد ذلك أن ختتلي حب اهللا لك والعالقة الطيبة اليت تكون بينك وبي

هناك يكون املنطلق بالضبط كما حدث يل أنا حني أتيت إىل هنا فكنت كلما تذكرت 

أنين عملت هذا يف سبيل اهللا يسعد قليب وأحس بعالقه طيبة بيين وبني ريب فأشعر برغبيت 

أكثر للقرب منه واإلبتعاد عما يبعدين عنه وأنين مل أنسك يوما  يا حبيبيت ولن أنساك إن 

ا  سأذكرك يف العامل اآلخر واسأل عنك دائما وادعوريب أن جيمعين بك يف شاء اهللا أبد

 0اجلنة بفضله ورمحته

والسالم وكان بودي أن أكتب لك أكثر ولكين الأجد الوقت كافيا  ألىن غدا  صباحا  

 0أتوجه إىل خوست

  (م6891(مارس ) 7(األحد 

  حممد

 :والد الشهيد أيب عقبة  يتحدث للجهاد



صدى بعيد املدى وفرصة التساع ) أبو عقبة(من خرب استشهاد ) اجلهاد(ته كان ملا نشر

ولقد أقبل الناس على نئة أبويه وأهله عند , احلديث عن احلرب األفغانية يف تونس

وتناوبوا قراءة النسخ احملدودة اليت وصلتهم ) اجلهاد(اطالعهم على العدد العشرين من 

 0منها

 :ان اليت هي موطنه األصلي توجه إليه مراسلنا باألسئلة التاليةوملا زار والده مدينة القريو

عن ) اجلهاد(مبناسبة التكرمي اإلهلي البنكم حممد هل تسمحون أن حتدثوا قراء ): اجلهاد)

 ?شيء من حياته

مث رزقين آخر فاستأثره اهللا , ولدا  مسيته حممدا  فتوفاه اهللا -فيمن رزقين-لقد رزقين اهللا  (

, وكنت مسيته حممدا  كأخويه السابقني,  رزقين آخر بعدمها ثالثا فأبقاه لنامث, به كأخيه

وكتب له أعظم مراتب التكرمي يف موكب الشهداء باالراضي , ولقد أنبته اهللا نباتا  حسنا 

 0واحلمد هللا على فضله العظيم, االفغانية

  ?وفيما بني ذلك كيف كان حممد): اجلهاد)

عفيفا  أمينا  كل األمانة علي أي عمل يقوم به يف املصنع وغريه  ,كان حممد بارا  بأبويه (

وكان أكثر ما يسره من حديث رفاقه وأقربائه هو ما كان ذا صلة باهللا , كتوما , صموتا 

ويتمىن أن جيمع اهللا , ويطيل التفكري يف أوضاعهم, حيمل مهوم املسلمني, ومبصري اإلنسان

 0مشل االمة على نصرة دينه

 ?هل راسلكم الشهيد بعد وصوله إىل جبهات القتال: )اجلهاد)

وأحل على أن أسترضي أمه ألنه مل يعلمها بنيته عند , نعم وطلب مين أن أرض عنه (

أو حلملته على التريث على األقل , كان يظن أنه لو استأذا لترددت يف االذن له, سفره

 0ألنه حديث عهد بعرس

 ?غها نبأ استشهادهوماذا كان من أمه ملا بل): اجلهاد)



بكت لفراق حممد , امتزجت يف عينيها دموع احلزن بدموع املسرة فهي باكية ضاحكة (

وضحكت مستبشرة جبهاده ألا قدمت من بنيها من فاز , زوجه على قرب عهده بعرس

 0برضوان اهللا والتحق بقائمة الشهداء

 ?وهل كانت زوجه على علم خبروجه للجهاد): اجلهاد)

نت تعتزم اللحاق به لتقوم بأي دور يسند إليها من خياطة أو متريض أو تعليم نعم وكا (

 0أو حضانة أو أي عمل فيه نصرة األفغان ااهدين يف سبيل اهللا

 ?كيف تلقت زوجه نبأ استشهاده): اجلهاد)

واحلمد هللا وما زال يشتد ا التفكري يف نصرة , تلقت اخلرب مبنتهى الثبات والصرب (

من كل أثر  -إن شاء اهللا-وأمنيتها أن ترى أفغانستان حمررة يف القريب , ن األفغانااهدي

 0ألمة الكفر

  ?هل لك من األبناء األحياء غري حممد الشهيد): اجلهاد)

 0يل من األبناء من هو أكرب منه ومن هو أصغر (

 ?يف نفوسهم) أبو عقبة(كيف كان وقع استشهاد ): اجلهاد)

ألنه مل يكتب اهللا له حىت األن , أما الكبري فقد اغتم كثريا , استبثار كان الصغري يبتسم (

 0ما كتب ألخيه األوسط اما أخواته فالتسأل عن ابتهاجهن

 ?وهل يفكر إخوته يف اتباع سبيله): اجلهاد)

أو تظن أن املؤمن حقا  ال يفكر يف أن تكون كلمة , والعمل شيء آخر, التفكري شيء (

عل اهللا يسمح بالوسائل املتاحة لذلك وما أشد سعاديت أنا لوبقيت مين ول? اهللا هي العليا

 0قوة فأفوز مبا فاز به ولدي

إن إخواننا األفغان حيتاجون إىل املال أكثر من حاجتهم إىل الرجال فما هي ): اجلهاد)

 ?الفائدة من انضمام غريهم اليهم يف هذا القتال على ما يبدوا لكم

ولكن وجودنا حنن , حة إىل مساعدة املسلمني هلم باملال أكثرصحيح أم يف حاجة مل (

يذكرهم بأن اجلسد , العرب معهم يف هذه احملنة الطاغية يشعرهم بأن إخوام مل ينسوهم



اإلسالمي يف هذا العصر ما يزال حيس العضومنه مبا يشتكي منه بعض األعضاء ولوتناءت 

لوم مجيعا  هو أقوى من رباط اجلنس واللغة ويؤكد هلم أن الرباط الذي بني ق, م الديار

 0والتراب ومن أي رباط آخر

 ?هل تسمحون فتعرفونا بالرباط الذي تقصدونه): اجلهاد)

 :إنه الرباط الذي أقره اهللا يف كتابه العزيز وعرف به اآلمة اإلسالمية فقال سبحانه (

 (وأنا ربكم فاعبدون, إن هذه أمتكم أمة واحدة)

 (29: األنباء)

 

 (حممد عثمان(الشهيد أبو عاصم 

فإن أسباب الشرف يف : وبعد, احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

الدنيا كثرية فمنهم من ترفعه قبيلته بأعدادها ومنهم من تظهره ثروته بذهبها ودنانريها 

اد األمحر الذي وقليل هم الذين يرفعهم النجيع واملد, وبعضهم من يربزه علمه ومداد قلمه

 0خيط التاريخ ويصنع األجماد ويشيد املمالك

ومن بني الذين رفعهم دمهم وأظهرم شهادم فكان موم حياة وفراقهم لقاء وغيام 

أبو (حضورا  شهداء ورأينا أجسادهم يف فلسطني وأفغانستان ومن بني من عرفت 

 .(عاصم

سرة متوسطة يف مستواها اإلجتماعي شاب يافع مثقف ولد يف أ) حممد عثمان(أبو عاصم 

وشب كباقي الشباب ولكن يف جو مكفهر يطارد املسلمني ويالحق , والعلمي واملايل

اإلسالم فكانت نشأته عادية مل تتوله يد حانية بالتربية ومل تتعهده عناية معلم بالتوجيه 

 0الروحي والثقايف واخللقي

ن أبو عاصم من بني الذين هربوا ببقية ومن جراء السياط الالهبهة لظهور املسلمني كا

من خالل , إنسانيتهم حفاظا  على روحه اليت بني جنبيه وبدأ التحول يف هجرته املضنية

لفح طريقها وشدة حمنتها بدأت النفس تتجه إىل اهللا واجته أوال  إىل القرآن ينهل من نعيمه 

قال , ه تتأدب بآداب القرآنوبدأت نفس, العذب ويتعلم القراءات وأحكام التالوة والترتيل



كنا أحيانا  نتحدث بأمور الدنيا وهو صامت فينسل من بيننا دون أن : يل من سكن معه

 0فنفتقده وإذا به اعتزل يف غرفة أخرى يقرأ القرآن, نشعر

, وكان حيب صيام اإلثنني واخلميس ويقوم الليل شغفت نفسه بطلب العلم يف ملتان

ولكنه أمت حفظ , ال جزءان عندما قابلته ألول مرة يف بيشاوروحفظ القرآن ومل يبقى منه إ

 0القرآن يف بنجشري

رزين , أشقر الشعر باسم الثغر, رأيت على وجهه إشراقة, كانت املقابلة قبل عام ونصف

 .السمت وإذا تكلم فبقدر ويفتر عن مثل حب اجلمان

حفص إذ أنه حل  أريد أن أواصل تعلم القرآن فقلت له تكفيك اآلن رواية: قال يل

 .اآلن جاء دور اجلهاد 00باملسلمني ما شغلهم حىت عن أوالدهم وأنفسهم

 .هذا هو السبيل يف املرحلة الراهنه: وراجعين بكلمة أو كلمتني فقلت له

وبدأ رمضان فأخذ الشباب جيتمعون إليه يف صالة التراويح ولكأمنا تسمع القرآن غضا  

 0طريا  كما أنزل

وجاءوا , كان أهله يلحون عليه بالعودة إليهم فقال هلم لن أعود إليكمويف هذه الفترة 

تزوجي غريي : لن أتزوج ما دمت حيا  فرد عليها قائال : خبطيبته لتكلمه يف التلفون قائلة

 .هنا احلياة وهنا املمات, فال عودة إليكم

 .األخري وانتصف رمضان وحتركت قافلة بنجشري لريافقها أبو عاصم وودع بيشاور وداعه

وعندما رآه متسك , بطل بنجشري وأسد الشمال) أمحد شاه مسعود(وصل أبو عاصم إىل 

 0علمين القرآن واللغة العربية, به وقال ال تفارقين يف حل وترحال وال سفر وال حضر

وانطلق أبو عاصم يف مسرية اجلهاد املباركة وبدأ أمحد شاه يعد له الدورات التربوية 

من القادة الذين حوله ومن خيار ااهدين عنده وخالل عام كان قد رىب  القرآنية الروحية

, وعلى صيام اإلثنني واخلميس, على كتاب اهللا تالوة وجتويدا ! مائتني من القادة واجلنود

إستمعت إىل  -أحد اإلخوة العرب يف بدخشان-قال يل عبد الواحد , الليل وعلى قيام



يحة مع خمارج احلروف فسألته من أي جامعة عربية شاب أفغاين يتلو القرآن تالوة صح

  ?خترجت

فصار ال , وتعلق ااهدون به تعلقا عجيبا ! فقال خترجت من جامعة أيب عاصم العراقي

وذهب قاري صاحب وأقبل ) أي القارئ احملترم(جاء قارئ صاحب : يتحرك إال ويقولون

آه على شهادة يف : يديه قائال رجب وبدأ أبو عاصم يعد األيام حىت يأيت رمضان ويفرك 

-وجاءت معه معركة أندراب) -ه6041(وجاء اليوم الرابع عشر من رمضان , رمضان

 .وأذن له, ويفجر باب القلعة اليت يهامجوا, بغالن واستأذن أبو عاصم ليشترك يف املعركة

انب وسجل جب, وسجل املسؤول أمساء األخوة املشتركني فكانوا مئة وعشرة من ااهدين

 .اسم أيب عاصم كلمة شهيد

أنت مستعجل على العرب ) صفي اهللا(قلت لألخ الذي سجل األمساء : قال عبد اهللا أنس

أقسم أنه لن : قال صفي اهللا? حنن إثنان تريدون أن يذهب واحد اىل ربه ويبقى واحد

أبا  مث أقسم ثالثة ورابعة أن, أنظر إىل وجهه? يرجع أوال ترى نور الشهادة بني عينيه

 0عاصم شهيد يف هذ ه املعركة

ووصل , )وشاه قلندر(وأفطر ااهدون مجيعا  استعدادا  للمعركة عدا  أيب عاصم 

ااهدون القلعة وفتحت الرشاشات وكان البد اليب عاصم أن يقوم بدورة حتت نريان 

ار وتقدم كالليث وبسرعة خاطفة وضع األلغام حتت باب القلعة وفجرها فا, الرشاشات

الباب وقسم من اجلدار واارت معه معنويات الكفار ودب الرعب يف قلوم وانطلق 

ااهدون يكربون وكان من أوائلهم أبو عاصم وشاه قلندر فاصابتهم رصاصات 

 0واستشهدا فكانا مها فقط الصائمني الشهيدين دون أن يستشهد غريهم

 :مضى أبو عاصم إىل ربه

لسماء على نفوس ااهدين عندما رأوا أستاذهم وإمامهم ولقد كانت صاعقة نزلت من ا

وقد كان وقع املصاب شديدا  على أمحد شاه وعلى , ومقرئهم قد مضى وتركهم

ااهدين وبدأت الذكريات احلبيبة حتول املكان كأنه طلل خارجي قد عبثت به رياح 



اهدون احلزن وعمت الوحشة وأنكر ا الدهر فخيم الوجوم وساد الصمت وأطبق

 0أنفسهم وهم يتساءلون كيف احلياة بدون أستاذنا

يقبل الفجر وتقام الصالة ومن يسد مكان أيب عاصم يف األمامة جيلسون بعد صالة الفجر 

 :حللقة القرآن ولكن مكان أيب عاصم خال

  سرى صوت املؤذن يف محانا         وقد فقدت مآذننا بالله

 0فيبدأ البكاء وينفض القوم

وإذا جاء املنام فهذا , فتغص النفوس بالطعام, أيب عاصم) صحن(ع الطعام فهذا إذا وض

 0أيب عاصم فتتأرق األجفان وتتجاىف اجلنوب عن املضاجع) فراش(

آباءهم  00مع أم فارقوا من قبله 00وكاد القوم يصابون باهلذيان حزنا على الفراق

بالقوم بعد أن ذهبت  ولكن أي مصاب جلل حل, ورأوا آالف القتلى 00وأشقاءهم

 .روحهم من بني ظهرانيهم

واضطر أمحد شاه أن ينقل ااهدين بعيدا  من املكان مثاين ساعات لينسيهم ذكريات 

اللهم أحلقين : اال ولسان كل جماهد يقول" أندراب " إمامهم وما من معر كة حتصل بعد 

 0بأيب عاصم يف الصاحلني

ورقد يف مثواه األخري هناك فوق قمة , إن شاء اهللارب ارحم أبا عاصم فلقد بلغ املنزلة 

وكانت جنازته مهيبة , جبل شامخ حفر قربه أمحد شاه مسعود بنفسه مع ااهدين

مشهودة ودع ا أبو عاصم هذه الدنيا الزهيدة ومضى بعد أن أخذ القلوب يف رحلة 

 .اخللود األبدية

د إسالمي عاملي وليس قتال قوم إن قربه يف ذرى اهلندكوش ليشهد أن هذا اجلهاد جها

 .خاص باألفغان

فهنيئا  لك يا أبا عاصم ونرجو اهللا أن جيمعنا بك يف الفردوس األعلى إنه مسيع قريب 

 0هذا أبوعاصم فعلى منواله فانسجوا وعلى طريقه فاسلكوا, جميب ونقول

 

 



 

 

 

  وحلق أبو عبد احلق بالركب

 :نيب بعده وبعداحلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال

فكلما مضى أخ شهيد إىل اهللا أخذ معه جزءا  من قلوبنا وفلذة من أكبادنا وسار ا إىل 

ميضي وتبقى روحه , ربه وتبقى بعده الذكريات اجلميلة اليت تؤرق أجفاننا من جهة اخرى

 الشفافة ومهته العالية ودأبه الناشط وحركته اليت التعرف الكلل وامللل حوافز تؤجج يف

 0صدرونا نارا  على أعداء اهللا ونورا  تضيء لنا اجلادة إىل اهللا

أحسبه من , هذا املهندس من بني الذين تركوا يف نفسي أثرا  عميقا  وبصمات واضحة

  0أم األخفياء األتقياء األبرياء :  خيار الناس الذين يصفهم رسول اهللا ص

بقعة هي أكثر البقاع ترفا يف األرض  من -مهندسا  كهربائيا  الكترونيا -قدم من أمريكا 

حيث الرفاهية واملتعة ووسائل الراحة اليت قدمت خدمات ال يكاد العقل البشري يتصورها 

  وانتقل إىل أرض اجلهاد حيث التراب والثلوج واجلبال ولعل اقدام البشر مل تطأها من قبل

يها وال تردد وال تلعثم منعت زوجته أن تلحق به ألسباب ولكن هجرته إىل اهللا ال رجعة ف

فلنضح بالزوجة , فإن كانت الزوجة عائقا وعقبة كؤودا  حتول دون اهلجرة أو تقطعها

ولنطأ على قلوبنا ومشاعرنا ونصرب ونصابر وحنن نكابد أشواقنا ونقاوم خلجات أفئدتنا 

يبحث وبقي أبو عبد احلق على الطريق ) إمنا أموالكم وأوالدكم فتنة واهللا عنده أجر عظيم(

عن الشهادة ويتشوق إليها مضى إىل بكتيا يعمل يف تركيب األجهزة الالسلكية ودخل 

أقام أبو , الدي يشرف على املناطق احمليطة بكابل) سلطان سيف(اللوكر وفوق قمة جبل 

عبد احلق يتربص باألعداء ويستشرف الشهادة ولكن مل يكتب اهللا أن يقتل فوق أرض 

 0املعركة

ق ودخل خمربه ليعمل على إصالح األجهزة وتركيبها وحلها وكنت أراه عاد أبو عبد احل

, وكان ال يسمح للناس بزيارته, داخل خمربه كأنه الراهب يف صومعته أو العابد يف زاويته



فكنت إذا دخلت عليه علت وجهه ابتسامة مشرقة وترى السرور من خالل بريق عينيه 

أطيل عليه كزيارات املريض ألين قطعت وكنت ال , الذي يتراءى لك من وراء نظراته

عليه حبل تفكريه مع جهازه الذي يرى أن العمل فيه خري من صالة النوافل النه يعترب 

 0أما صالة النافلة فهو مندوب وال شك أن الفرض مقدم على النافلة, األعداد فرضا 

وهذه , ر دينهوكثريا  ما كان يواجهين بأسئلة يتحرى فيها ألم, كان ال يتكلم إال بقدر

 0األسئلة يعدها يف ذهنه ريثما يهتبل فرصة لقائي

يسأل وأجيبه وال  0كنت ال أراه إال خاليا  مع أجهزته أو يطالع يف كتاب فقهي أو فكري

يسأل بأدب وعيناه يف االرض كأنك تعيش مع تلميذ وأستاذه يف القرن الثاين , يناقش

بذلك األدب الرفيع والتواضع اجلم  ,اهلجري يف املسجد األموي أو يف دار احلكمة

  0العامل واملتعلم وحق العلم والتعلم تعرف آداب 0واالتزان املهيب

سألت أحد األخوة , ال يعرف اجلدل وال يعقب على كالم ايب وال يتمحل وال يتشدق

أعرفه ولكن مل : قال? هل تعرف أبا عبد احلق وانت معه يف الساحة, ااهدين من بلده

 0إليهأجلس 

ويبقى املهندس عاما  كامال  يأكل ويشرب وينام يف زاويته اليت يتعبد اهللا ا من خالل 

 0ومن اهللا عليه أخريا بقدوم زوجته ورؤية ابنته فاطمة اليت ولدت ومل يرها بعد, أجهزته

وكان يعود قرب العشاء وبيده جهاز , وقسم دهره قسمني ليلة لزاويته وليلة لزوجته

فكانت تغار من أجهزته , جته فتبدأ الكالم مه وعقله مشغول جبهازهوجيلس مع زو

تعين -هذه الليلة يل وليست لضريت , أنت حتضر ضريت لتأخذ من ليليت: وتغضب وتقول

فكان خيصص لنفسه سبع روبيات مصروفا  يف خمربه , كان أبو عبد احلق زاهدا  -جهازه

ور يف خاطرك قصص أيب ذر الغفاري وكنت تدخل بيته فأول مايث, أي حوايل ريال وربع

 0-رضي اهللا عنهما-وسلمان الفارسي يف الزهد 

وذات يوم جاء من خيربين أن املهندس يف املستشفي وذهبت لزيارته فوجدت الصفرة قد 

علت حمياه فزادته إشراقة على إشراقة وجسست حبهته فوجدت عليها قليال  من احلرارة 

 0بشرية خطرية وقرأت عليه األذكار الواردة يف اإلسترقاءولكن حالته مل تكن يف النظرة ال



الشهادة مع امسه (ويف هذا املرض رأى أبو عبد احلق رسول اهللا ص وناوله ورقة وإذا ا 

اكتب وصييت جاءت : فنادى صاحبه وكان اىل جواره فعظم أيام مرضه وقال) الصريح

وت وشبحه عن ناظريه وفكره الشهادة يا أخي فبدأ صاحبه حياوره إبعادا  هلواجس امل

أنا هنا مرابط : قال املهندس, الشهادة يف املعركة وأنت يف املستشفى? اين الشهادة: فقال

 :أمل تسمع قوله تعاىل, رغم أنفي مع أن قليب معلق يف املعركة

والذين هاجروا يف سبيل اهللا مث قتلوا أو ماتوا لريزقنهم اهللا رزقا  حسنا وإن اهللا هلو خري )

 (لرازقني ليدخلنهم مدخال  يرضونه وان اهللا لعليم حليما

 (95-85: احلج)

وكان الصحايب فضالة بن عبيد يف غزوة فتويف جماهد واستشهد آخر فجلس فضالة عند قرب 

ما أبايل من أي حفرتيهما بعثت إن : تركت الشهيد فلم جتلس عنده فقال: املتويف فقيل له

فما تبغي أيها العبد اذا ) لعليم حليم 000يف سبيل اهللا والذين هاجروا: (اهللا تبارك يقول

واهللا ما أبايل من أي حفرتيهما بعثت رواه ? دخلت مدخال  ترضاه ورزقت رزقا  حسنا 

 0الطرباين بإسناد صحيح

من وضع رجله يف الركاب فاصال  يف سبيل اهللا :  وقد روى اإلمام أمحد احلديث قال ص

ومات بأي حتف مات فهو شهيد  رجاله ثقات واحلديث فلدغته هامة أو وقصته دابة ا

 0صحيح

وقد نذرت  000: (وأذعن صاحبه لطلب أيب عبد احلق وسطر الوصية ومما جاء فيها

روحي ومعرفيت وجسمي هللا حىت كلفين ذلك ترك فلذة كبدي وزوجيت الودود ملدة سنة 

كان كنا نعمل بعدها أمرت بالرباط الطويل يف نفس امل 000كاملة كانت سنة متحيص

ذلك , ليال وار فكنت اركب وأمجع وأدرس وأتعلم وال أعطي ألهلي إال القليل من وقيت

لقلة املهندسني املسلمني يف أفغانستان ومل مينعين هذا ان اجد لذة انفاق بدين يف سبيل اهللا 

نا وكانت األخبار متسح عنا التعب إذا هبت ريح مسك لشهيد قرآين فكانوا غذاءنا وشراب

 ...وعطرنا وكلنا يلهج ليأخذه معهم



وإذا توفيت أخربوا الشيخ عبد اهللا عزام ليخرب زوجيت واختتم  000يلهج ليأخذه معهم

ورأت زوجته قبل ) وجاءت سكرة املوت باحلق ذلك ماكنت منه حتيد(الوصية باآلية 

اهللا ص وفاته بأيام قليلة رسول اهللا ص حيمل جنازة وكان زوجها فيمن حيمل مع رسول 

إنه شهيد ليتين مكانه وأخريا  : فقال? فسألته من هذا احملمول الذي نال هذا الشرف

فاضت الروح إىل بارئها وكانت حلظات عصيبة جدا  متر على كيف أواجه زوجته باخلرب 

وصليت الفجر وتوجهت مع زوجيت إىل بيتها وأخذا إىل املستشفى ويف الطريق صرت 

النبوية واآليات القرآنية واملرأة التتمالك نفسها وترجتف أوصاهلا أمهد السبيل باألحاديث 

 0وهي حتس أن األمر جلل

ودخلت مع زوجته وزوجيت لتلقي عليه النظرة اليت لن حتظى بغريها بعد اللحظة وكانت 

مفاجأة مذهلة ومصابا عظيما أن ترى زوجها جثة هامدة إال أن ابتسامة وإشراقة وجهه مل 

حرام عليكم نظرة واحدة لواعطيتموين : رغ وجهها على وجهه وتقولتفارقه فبدأت مت

 0أبا عبداحلق, أبا عبداحلق...قبل ان ميوت

وسارت جنازته يف موكب مهيب وجبانب حيىي ويف بايب دفن أبو عبد احلق حيث املكان 

 0الذي أحب وجبانب الشهيد الذي عشقه وتعلقه

قد كانت هذه : دفناه جبانب حيىي فقالتولشد ما كانت دهشة زوجته عندما علمت أننا 

 0أمنيته

وتكلم الشيخ سياف كلمة وتكلمت كلمة كانت من عصارة قليب وحرقة كبد ي وما 

 0بكيت على أحد بكائي على أيب عبد احلق رمحه اهللا وأحلقنا به يف الصاحلني

 

                

 

 

 

 (تركي اهلذيل(الشهيد أنس 



ما , وال زال أمثالك يا تركي يبكون على لقمة العيش ,ال زال عودك أيها الشبل غض ا

من ذا الذي يؤذن بعد اليوم يف مسجد الشركة , الذي جاء بك يا صاحب الصوت الندي

 0اليت كنت فيها

 ه-------سرى صوت املؤذن يف محانا       وقد فقدت مآذننا بالل

 0من ذا الذي جيمع الناس بصوت ندي كصوتك

أعطاف النعيم على شاطىء اخلليج إىل قمم اجلبال يف بروان هكذا وبدون مقدمات من 

تسابق األفغان يف غدوهم وجهادهم وتسلقهم للقمم وأكرب من ذلك كله الوقوف أمام 

أشرس قوى األرض وأعتاها ليس متوقعا  من أمثالك أن يواجه الدبابات بقذائفها إلرهيبه 

 0عقرب أو صرصور إن أمثالك يفزعون من رؤية, ودويها الذي يصك اآلذان

لتكون  -إن شاء اهللا-إنه اختيار رب العزة لك ولعبد الرمحن أن تكونا ممن اصطفاهم اهللا 

أرواحهم يف حواصل طيور خضر يف اجلنة تسرح حيث تشاءمث تؤوي إىل قناديل معلقة 

 0حتت العرش

موا هلم لقد كرب أهلك وأهل عبد الرمحن يف أعني الناس عندما بدأوا يفتخرون بأم قد قد

فرطا  على احلوض وحق هلم ان يفخروا ألن أمثالك ولعل بعض أرحامك ميوتون وهم 

يفحطون بالسيارات وأنتما ممن يشفع بسبعني من أهل بيته ويلبس تاج الوقار الياقوته منه 

 0خري من الدنيا وما فيها ونرجوا اهللا أن جيمعنا يف الفردوس األعلى

  (مازعبد اهللا اجل(الشهيد عبد الرمحن 

عرفته ببشرته السمراء ومساحة وجهه تلمح بني عينيه براءة الفطرة , من أرض اجلزيرة

 0ومساحة البادية وبساطة النفس

كان الربد شديدا  واهلول يلف املنطقة , )-ه6041(عرفته يف جاجي يف رمضان سنة 

ة ودوي بردائه بسبب الغارات اجلوية اليت احالت األرض كلها قطعة من النار املشتعل

وكانت لديه عباءة فاشتملت ا وبعد يوم , اإلنفجارات املتتابعة تذهل املرضع عن وليدها

, أويومني تأثر عوده الرقيق وجسده الناحل بالربد فجاء يطلب العباءة وعلى استحياء شديد

مث ظن أنه ما كان له أن يطلبها وذات يوم وإذا به يذهب ويشتري عباءة ويقدمها هدية 



بد الرمحن بشظية قنبلة كسرت فخذه ونقل إىل املستشفى وانتظر حىت عاىف اهللا وأصيب ع

ساقه مث عاد لريى أهله يف اجلزيرة وكم يهزمشاعرك وإخوانه حيملونه مكسور الفخذ وهو 

 0يعتذر إليهم قائال  أتعبتكم

قائد احلزب اإلسالمي  -سيد باس-وعاد عبد الرمحن مرة أخرى وتوجه إىل بروان مع 

وقد دوخ الروس يف , باس هذا من العلماء الذين يشهد هلم باألصالح والصالح وسيد

وأثناء وجوده يف بروان توجهت قوة ضخمة من الطائرات والدبابات , منطقة بروان املركز

ووقف سيد باس مع ااهدين ليواجهوا القوة وألول مرة ال جترؤ القوة , وهامجت ا ملنطقة

احلجر األسفل يف (دقت رحا احلرب املنطقة بثغاهلا و, أن تدخل القرى لتفتيشها

 .(الطاحون

  غري أن الفىت يالقي املنايا         كاحلات وال يالقي اهلوانا

أنس الذي مل يصل  -عبد الرمحن-وبرزت األسود من غيلها وحيدث األفغان عن شجاعة 

 0إىل الثامنة عشرة ما يشرح القلب ويثلج الصدور

والشهادة مطوية يف علم الغيب حيث تنتهي املعركة الشرسة , وكان القدر باملرصاد

 0باستشهاد عبد الرمحن واستشهاد أنس واستشهاد القائد سيد باس

  (نبيل مبارك(الشهيد أمحد التونسي 

بأول شهيد عريب على أرضها كم  -سناكي-وهكذا ساقتك األقدار لتتوج خوست 

ام كثريون ولكن تاج الكرامة ? جاهد قبلك مع الشيخ جالل الدين ويف أرض خوست

 0مل يتوج به أحد من قبلك من أبناء جلدتك ولسانك

حىت يف وسط املعركة أنت صائم  من صام يوما  يف سبيل اهللا باعد اهللا بينه وبـني النـار   

 0سبعني خريفا   حديث صحيح

 من إيطاليا بلد? كيف خلصت من أفسد أرض, يا صاحب الوجه املشرق واجلبني الوضاح

اجلنس واخلمر واهلوى والدنيا فيها امرأة وكاس اىل أرض اجلهاد هكذا انسلخت من الدنيا 

وفارقت زخارفها إىل أجادب من اجلبال وقفار من اهلضاب ال ترى فيها العيون , وجفوا

 0الزرقاء والشعور الشقراء اليت كانت تزخر ا شوارع روما



أم أن ? ومن حيل يف مقعدك يف كلية الطـب ? من ذا الذي يقود الطائرة اليت تعلمت عليها

 0أهل الدينا يف واد وأنت يف واد

وأصـبح حبيبـك   , وتطلق األرض بزينتها ونعيمها, هكذا تستوحش من الدنيا وزخرفها

قرآنك الذي يرافقك وأصبحت عشيقتك بندقيتك اليت مألت عليك حياتك وأملك وحمط 

 0أنظارك

الطب وكان يؤمل أن يكون غدك مكلال  بزهـور  ماذا سيقول والدك الذي نشأ يف مهنة 

الدنيا وكان جل مهه أن يراك أستاذا  المعا يف كلية الطب وإال فال أقل من طبيب مـاهر  

  ?كيف سيتلقى خرب استشهادك, خمتص له عيادة يشار إليها بالبنان

 لقد تركت حسرة عميقة يف نفس كل أفغاين رآك ثالثة أيام متتالية والوحشة ختيم علـى 

 0املنطقة أملا  لفراقك وحزنا  على غيابك

ومنصور وعثمان أم مشوا رائحتك الزكية  -قائد اجلبهة-لقد حدثين عنك شريين مجال 

 0اليت فاحت من دمائك

سالم عليك نـراكم  : (وهل كنت على موعد مع املوت يف أحاسيسك حىت تقول ملنصور

  !(وإال فموعدنا اجلنة

ضي من بيننا ويواري التراب وجهك الصـبوح املشـرق   وهكذا بسرعة الربق اخلاطف مت

 . لتلقى ربك صائما  شهيدا

فسالم عليك يا نبيل وندعو اهللا أن جيمعنا مع النبيني والصديقني والشـهداء والصـاحلني   

  0وحسن أولئك رفيقا

 (أمين كمال عباس(الشهيد عبد اجلبار 

بصـيام السـنة يف السـفر     الشهيد الصائم الذي يدخل املعركة وهو صائم حيث يلتزم 

أما لك أن تأخد بالرخصة وانـت تتسـلق جبـال نـور سـتان وشـواهق       , واحلصر

هال اقتفيت أثر أخيك األكرب أيب دجانة الذي شاركك مسرية , مرتفعات بغالن,اشكمش

إم اردت أن حتلق منطلقا  من يا صاحب اإلشـراقة الوضـيئة مل   ? الطريق إىل عامل اخللود

ومل منتع أبصارنا بالنظر إىل أهل اجلنة الذين يدبون على , حمياك الطاهر نشبع من النظر إىل

كما نظنهم وال نزكي على اهللا أحدا  لقد فارقتنا أنت وإخوانـك ومل تكـن    -اإلرض 



 0أيامكم بيننا طويلة

  ا―ت مآقني----بنتم وبنا فما ابتلت جواحننا          شوقا  إليكم وال جف 

  ضمائرنا        يقضي علينا األسى لوال تأسيناكم ----نكاد حني تناجي 

وبعد ذلك الفتح العظيم يف رين تأتيكم قذيفـة   -بغالن-وكان اللقاء األخري يف رين  

 .فتصيبكم شظية فيبدأ الدم ينزف

أقبل أبو خالد واحتضن عبد اجلبار ليلثم ذلك اجلبني املضمح بالدم فيشري إليه عبد اجلبـار  

اسقين فأشار الطبيب أن ال تسقه وأسلم الروح الطـاهرة  : قائال وبصوت خافت متهدج

 0اخلالدة بني يدي أيب خالد
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 .إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليكوسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال 
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  ومضى منشد الطائف

  

 :احلمد هللا والصال ة والسالم  على رسوله وبعد

ال تعرف قدره إال بعد أن ميضي فإذا به , ففي كل يوم ختطف يد املنون بقدر من اهللا شابا 

 عمالقا  يلبس أثواب شاب عادي بسيط

وأصبح اجلهاد األفغاين , شباب متجه إىل ربه نشأ أمحد وترعرع يف الطائف ويف عائلة فيها

ومل تكن أسرة أمحد مبعزل عن , حديث السامر يف الطائف بل يف معظم املدن اإلسالمية

 0األحداث العظام اليت ز األرض بأسرها

خاصة وقد علم أبناؤها , وأصبح الكالم عن اجلهاد األفغاين شغل هذه األسرة الشاغل

, لشرعي للجهاد بأنه فرض عني بالنفس واملال والحاجة الستئذان الوالديناحلكم ا

 .وألخوة أمحد مكانة اجتماعية ووظائف حساسة يف بلدهم

وأقبل أخ يكربه لريى واقع اجلهاد األفغاين وطبيعته والدور الذي ميكن أن يؤديه فرأيت 

وه الذي يكربه كان معه أخ) -ه6041(أمحد ألول مرة يف خميم صدى يف رمضان سنة 

وهو موظف صاحب عيال جاءين وجلس يف خيميت اليت جتاور خيمته وسألين عن حكم 

انه فرض عني وال حاجة الستأذان الوالدين واكتفى ذا : اجلهاد األفغاين بالنفس بأجبته

وعاد إىل  بلده مزمعا  على اإلستقالة مث التفرغ للجهاد وكان جبانبه شاب صغري دائم 



أنت ليث : سألت عنه فعرفت أنه أخ لذلك املوظف املتزن اجلاد فقلت لهاإلبتسامه ف

 . ومسيته ليثا

وتفارقنا يف أواخر رمضان ودارت األيام ورأيت أمحد يف جاجي يف املأسدة ويف وسط 

وبقيت األبتسامه , الثلوج عاد واحلنني يشده إىل الشهاده والشوق يؤرقه للقاء احلور العني

ملزاح الفطري الذي ينبعث من قلب بسيط ونفسية صافية التعرف والدعابة الربيئة وا

ومهة , التكلف وإال األلتواء وال تتصنع اإلبتسامة الصفراوية فطرة سليمة وبساطة واضحة

وهذا  -حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا -هذه كانت خالصة نفسية أمحد , عالية

 0قوام شخصيته

يدركون ضخامة العناء الذي يكابده من يعيش والذين رأوا جاجي يف وسط الشتاء 

حتت الصفر املئوي ولقد رأيت املاء الساخن  - 02-أن درجة احلرارة لتصل اىل , هنالك

يتجمد مباشرة على وجهي ويتحول شعر اللحية مبجرد مالمسته املاء إىل قضبان جليدية 

  0على الوجه

شدة حبيث ال حيتملها إال أفذاذ إن احلياة يف تلك املنطقة يف الشتاء من القساوة وال

 0الرجال

ولقد عشت بينهم قرابة عشرة أيام كنت أغبط هؤالء الشباب على احتماهلم وصالبتهم 

وكنت أعجب الحتماهلم هذا الزمهرير الذي تلفح سرباته الوجوه حىت أثناء , وصربهم

 0سطوع الشمس وقت الظهرية

وقفون منذ طلوع الفجر حىت وكنت أكرب يف هؤالء الشباب نشاطهم ودأم اليت

 0غروب الشمس

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية



والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 



مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن



إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا



حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي



 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 



 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

  

 :احلمد هللا والصال ة والسالم  على رسوله وبعد

ال تعرف قدره إال بعد أن ميضي فإذا به , ففي كل يوم ختطف يد املنون بقدر من اهللا شابا 

 عمالقا  يلبس أثواب شاب عادي بسيط

وأصبح اجلهاد األفغاين , شباب متجه إىل ربه نشأ أمحد وترعرع يف الطائف ويف عائلة فيها



ومل تكن أسرة أمحد مبعزل عن , حديث السامر يف الطائف بل يف معظم املدن اإلسالمية

 0األحداث العظام اليت ز األرض بأسرها

خاصة وقد علم أبناؤها , وأصبح الكالم عن اجلهاد األفغاين شغل هذه األسرة الشاغل

, لشرعي للجهاد بأنه فرض عني بالنفس واملال والحاجة الستئذان الوالديناحلكم ا

 .وألخوة أمحد مكانة اجتماعية ووظائف حساسة يف بلدهم

وأقبل أخ يكربه لريى واقع اجلهاد األفغاين وطبيعته والدور الذي ميكن أن يؤديه فرأيت 

وه الذي يكربه كان معه أخ) -ه6041(أمحد ألول مرة يف خميم صدى يف رمضان سنة 

وهو موظف صاحب عيال جاءين وجلس يف خيميت اليت جتاور خيمته وسألين عن حكم 

انه فرض عني وال حاجة الستأذان الوالدين واكتفى ذا : اجلهاد األفغاين بالنفس بأجبته

وعاد إىل  بلده مزمعا  على اإلستقالة مث التفرغ للجهاد وكان جبانبه شاب صغري دائم 

أنت ليث : سألت عنه فعرفت أنه أخ لذلك املوظف املتزن اجلاد فقلت لهاإلبتسامه ف

 . ومسيته ليثا

وتفارقنا يف أواخر رمضان ودارت األيام ورأيت أمحد يف جاجي يف املأسدة ويف وسط 

وبقيت األبتسامه , الثلوج عاد واحلنني يشده إىل الشهاده والشوق يؤرقه للقاء احلور العني

ملزاح الفطري الذي ينبعث من قلب بسيط ونفسية صافية التعرف والدعابة الربيئة وا

ومهة , التكلف وإال األلتواء وال تتصنع اإلبتسامة الصفراوية فطرة سليمة وبساطة واضحة

وهذا  -حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا -هذه كانت خالصة نفسية أمحد , عالية

 0قوام شخصيته

يدركون ضخامة العناء الذي يكابده من يعيش والذين رأوا جاجي يف وسط الشتاء 

حتت الصفر املئوي ولقد رأيت املاء الساخن  - 02-أن درجة احلرارة لتصل اىل , هنالك

يتجمد مباشرة على وجهي ويتحول شعر اللحية مبجرد مالمسته املاء إىل قضبان جليدية 

  0على الوجه

شدة حبيث ال حيتملها إال أفذاذ إن احلياة يف تلك املنطقة يف الشتاء من القساوة وال

 0الرجال

ولقد عشت بينهم قرابة عشرة أيام كنت أغبط هؤالء الشباب على احتماهلم وصالبتهم 



وكنت أعجب الحتماهلم هذا الزمهرير الذي تلفح سرباته الوجوه حىت أثناء , وصربهم

 0سطوع الشمس وقت الظهرية

وقفون منذ طلوع الفجر حىت وكنت أكرب يف هؤالء الشباب نشاطهم ودأم اليت

 0غروب الشمس

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 



 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 



, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 



) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء



 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا



أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه



فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 :احلمد هللا والصال ة والسالم  على رسوله وبعد

ال تعرف قدره إال بعد أن ميضي فإذا به , ففي كل يوم ختطف يد املنون بقدر من اهللا شابا 

 عمالقا  يلبس أثواب شاب عادي بسيط

وأصبح اجلهاد األفغاين , شباب متجه إىل ربه نشأ أمحد وترعرع يف الطائف ويف عائلة فيها

ومل تكن أسرة أمحد مبعزل عن , حديث السامر يف الطائف بل يف معظم املدن اإلسالمية

 0األحداث العظام اليت ز األرض بأسرها

خاصة وقد علم أبناؤها , وأصبح الكالم عن اجلهاد األفغاين شغل هذه األسرة الشاغل

, لشرعي للجهاد بأنه فرض عني بالنفس واملال والحاجة الستئذان الوالديناحلكم ا

 .وألخوة أمحد مكانة اجتماعية ووظائف حساسة يف بلدهم

وأقبل أخ يكربه لريى واقع اجلهاد األفغاين وطبيعته والدور الذي ميكن أن يؤديه فرأيت 

وه الذي يكربه كان معه أخ) -ه6041(أمحد ألول مرة يف خميم صدى يف رمضان سنة 

وهو موظف صاحب عيال جاءين وجلس يف خيميت اليت جتاور خيمته وسألين عن حكم 

انه فرض عني وال حاجة الستأذان الوالدين واكتفى ذا : اجلهاد األفغاين بالنفس بأجبته

وعاد إىل  بلده مزمعا  على اإلستقالة مث التفرغ للجهاد وكان جبانبه شاب صغري دائم 

أنت ليث : سألت عنه فعرفت أنه أخ لذلك املوظف املتزن اجلاد فقلت لهاإلبتسامه ف

 . ومسيته ليثا

وتفارقنا يف أواخر رمضان ودارت األيام ورأيت أمحد يف جاجي يف املأسدة ويف وسط 

وبقيت األبتسامه , الثلوج عاد واحلنني يشده إىل الشهاده والشوق يؤرقه للقاء احلور العني

ملزاح الفطري الذي ينبعث من قلب بسيط ونفسية صافية التعرف والدعابة الربيئة وا



ومهة , التكلف وإال األلتواء وال تتصنع اإلبتسامة الصفراوية فطرة سليمة وبساطة واضحة

وهذا  -حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا -هذه كانت خالصة نفسية أمحد , عالية

 0قوام شخصيته

يدركون ضخامة العناء الذي يكابده من يعيش والذين رأوا جاجي يف وسط الشتاء 

حتت الصفر املئوي ولقد رأيت املاء الساخن  - 02-أن درجة احلرارة لتصل اىل , هنالك

يتجمد مباشرة على وجهي ويتحول شعر اللحية مبجرد مالمسته املاء إىل قضبان جليدية 

  0على الوجه

شدة حبيث ال حيتملها إال أفذاذ إن احلياة يف تلك املنطقة يف الشتاء من القساوة وال

 0الرجال

ولقد عشت بينهم قرابة عشرة أيام كنت أغبط هؤالء الشباب على احتماهلم وصالبتهم 

وكنت أعجب الحتماهلم هذا الزمهرير الذي تلفح سرباته الوجوه حىت أثناء , وصربهم

 0سطوع الشمس وقت الظهرية

وقفون منذ طلوع الفجر حىت وكنت أكرب يف هؤالء الشباب نشاطهم ودأم اليت

 0غروب الشمس

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم



 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد



واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة



ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  



وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات



 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 



 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

ال تعرف قدره إال بعد أن ميضي فإذا به , ففي كل يوم ختطف يد املنون بقدر من اهللا شابا 

 عمالقا  يلبس أثواب شاب عادي بسيط

وأصبح اجلهاد األفغاين , شباب متجه إىل ربه نشأ أمحد وترعرع يف الطائف ويف عائلة فيها

ومل تكن أسرة أمحد مبعزل عن , حديث السامر يف الطائف بل يف معظم املدن اإلسالمية

 0األحداث العظام اليت ز األرض بأسرها

خاصة وقد علم أبناؤها , وأصبح الكالم عن اجلهاد األفغاين شغل هذه األسرة الشاغل

, لشرعي للجهاد بأنه فرض عني بالنفس واملال والحاجة الستئذان الوالديناحلكم ا

 .وألخوة أمحد مكانة اجتماعية ووظائف حساسة يف بلدهم

وأقبل أخ يكربه لريى واقع اجلهاد األفغاين وطبيعته والدور الذي ميكن أن يؤديه فرأيت 



وه الذي يكربه كان معه أخ) -ه6041(أمحد ألول مرة يف خميم صدى يف رمضان سنة 

وهو موظف صاحب عيال جاءين وجلس يف خيميت اليت جتاور خيمته وسألين عن حكم 

انه فرض عني وال حاجة الستأذان الوالدين واكتفى ذا : اجلهاد األفغاين بالنفس بأجبته

وعاد إىل  بلده مزمعا  على اإلستقالة مث التفرغ للجهاد وكان جبانبه شاب صغري دائم 

أنت ليث : سألت عنه فعرفت أنه أخ لذلك املوظف املتزن اجلاد فقلت لهاإلبتسامه ف

 . ومسيته ليثا

وتفارقنا يف أواخر رمضان ودارت األيام ورأيت أمحد يف جاجي يف املأسدة ويف وسط 

وبقيت األبتسامه , الثلوج عاد واحلنني يشده إىل الشهاده والشوق يؤرقه للقاء احلور العني

ملزاح الفطري الذي ينبعث من قلب بسيط ونفسية صافية التعرف والدعابة الربيئة وا

ومهة , التكلف وإال األلتواء وال تتصنع اإلبتسامة الصفراوية فطرة سليمة وبساطة واضحة

وهذا  -حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا -هذه كانت خالصة نفسية أمحد , عالية

 0قوام شخصيته

يدركون ضخامة العناء الذي يكابده من يعيش والذين رأوا جاجي يف وسط الشتاء 

حتت الصفر املئوي ولقد رأيت املاء الساخن  - 02-أن درجة احلرارة لتصل اىل , هنالك

يتجمد مباشرة على وجهي ويتحول شعر اللحية مبجرد مالمسته املاء إىل قضبان جليدية 

  0على الوجه

شدة حبيث ال حيتملها إال أفذاذ إن احلياة يف تلك املنطقة يف الشتاء من القساوة وال

 0الرجال

ولقد عشت بينهم قرابة عشرة أيام كنت أغبط هؤالء الشباب على احتماهلم وصالبتهم 

وكنت أعجب الحتماهلم هذا الزمهرير الذي تلفح سرباته الوجوه حىت أثناء , وصربهم

 0سطوع الشمس وقت الظهرية

وقفون منذ طلوع الفجر حىت وكنت أكرب يف هؤالء الشباب نشاطهم ودأم اليت

 0غروب الشمس

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 



كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 



 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي



 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى



 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته



 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها



 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين



 

خاصة وقد علم أبناؤها , وأصبح الكالم عن اجلهاد األفغاين شغل هذه األسرة الشاغل

, لشرعي للجهاد بأنه فرض عني بالنفس واملال والحاجة الستئذان الوالديناحلكم ا

 .وألخوة أمحد مكانة اجتماعية ووظائف حساسة يف بلدهم

وأقبل أخ يكربه لريى واقع اجلهاد األفغاين وطبيعته والدور الذي ميكن أن يؤديه فرأيت 

وه الذي يكربه كان معه أخ) -ه6041(أمحد ألول مرة يف خميم صدى يف رمضان سنة 

وهو موظف صاحب عيال جاءين وجلس يف خيميت اليت جتاور خيمته وسألين عن حكم 

انه فرض عني وال حاجة الستأذان الوالدين واكتفى ذا : اجلهاد األفغاين بالنفس بأجبته

وعاد إىل  بلده مزمعا  على اإلستقالة مث التفرغ للجهاد وكان جبانبه شاب صغري دائم 

أنت ليث : سألت عنه فعرفت أنه أخ لذلك املوظف املتزن اجلاد فقلت لهاإلبتسامه ف

 . ومسيته ليثا

وتفارقنا يف أواخر رمضان ودارت األيام ورأيت أمحد يف جاجي يف املأسدة ويف وسط 

وبقيت األبتسامه , الثلوج عاد واحلنني يشده إىل الشهاده والشوق يؤرقه للقاء احلور العني

ملزاح الفطري الذي ينبعث من قلب بسيط ونفسية صافية التعرف والدعابة الربيئة وا

ومهة , التكلف وإال األلتواء وال تتصنع اإلبتسامة الصفراوية فطرة سليمة وبساطة واضحة

وهذا  -حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا -هذه كانت خالصة نفسية أمحد , عالية

 0قوام شخصيته

يدركون ضخامة العناء الذي يكابده من يعيش والذين رأوا جاجي يف وسط الشتاء 

حتت الصفر املئوي ولقد رأيت املاء الساخن  - 02-أن درجة احلرارة لتصل اىل , هنالك

يتجمد مباشرة على وجهي ويتحول شعر اللحية مبجرد مالمسته املاء إىل قضبان جليدية 

  0على الوجه

شدة حبيث ال حيتملها إال أفذاذ إن احلياة يف تلك املنطقة يف الشتاء من القساوة وال

 0الرجال

ولقد عشت بينهم قرابة عشرة أيام كنت أغبط هؤالء الشباب على احتماهلم وصالبتهم 

وكنت أعجب الحتماهلم هذا الزمهرير الذي تلفح سرباته الوجوه حىت أثناء , وصربهم

 0سطوع الشمس وقت الظهرية



وقفون منذ طلوع الفجر حىت وكنت أكرب يف هؤالء الشباب نشاطهم ودأم اليت

 0غروب الشمس

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 



وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا



 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد



 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 



فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله



:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 



اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

وأقبل أخ يكربه لريى واقع اجلهاد األفغاين وطبيعته والدور الذي ميكن أن يؤديه فرأيت 

وه الذي يكربه كان معه أخ) -ه6041(أمحد ألول مرة يف خميم صدى يف رمضان سنة 

وهو موظف صاحب عيال جاءين وجلس يف خيميت اليت جتاور خيمته وسألين عن حكم 

انه فرض عني وال حاجة الستأذان الوالدين واكتفى ذا : اجلهاد األفغاين بالنفس بأجبته

وعاد إىل  بلده مزمعا  على اإلستقالة مث التفرغ للجهاد وكان جبانبه شاب صغري دائم 

أنت ليث : سألت عنه فعرفت أنه أخ لذلك املوظف املتزن اجلاد فقلت لهاإلبتسامه ف

 . ومسيته ليثا

وتفارقنا يف أواخر رمضان ودارت األيام ورأيت أمحد يف جاجي يف املأسدة ويف وسط 

وبقيت األبتسامه , الثلوج عاد واحلنني يشده إىل الشهاده والشوق يؤرقه للقاء احلور العني

ملزاح الفطري الذي ينبعث من قلب بسيط ونفسية صافية التعرف والدعابة الربيئة وا

ومهة , التكلف وإال األلتواء وال تتصنع اإلبتسامة الصفراوية فطرة سليمة وبساطة واضحة

وهذا  -حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا -هذه كانت خالصة نفسية أمحد , عالية

 0قوام شخصيته

يدركون ضخامة العناء الذي يكابده من يعيش والذين رأوا جاجي يف وسط الشتاء 

حتت الصفر املئوي ولقد رأيت املاء الساخن  - 02-أن درجة احلرارة لتصل اىل , هنالك

يتجمد مباشرة على وجهي ويتحول شعر اللحية مبجرد مالمسته املاء إىل قضبان جليدية 

  0على الوجه

شدة حبيث ال حيتملها إال أفذاذ إن احلياة يف تلك املنطقة يف الشتاء من القساوة وال

 0الرجال

ولقد عشت بينهم قرابة عشرة أيام كنت أغبط هؤالء الشباب على احتماهلم وصالبتهم 

وكنت أعجب الحتماهلم هذا الزمهرير الذي تلفح سرباته الوجوه حىت أثناء , وصربهم



 0سطوع الشمس وقت الظهرية

وقفون منذ طلوع الفجر حىت وكنت أكرب يف هؤالء الشباب نشاطهم ودأم اليت

 0غروب الشمس

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته



وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا



لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد



مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف



شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني



فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة



الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

وتفارقنا يف أواخر رمضان ودارت األيام ورأيت أمحد يف جاجي يف املأسدة ويف وسط 

وبقيت األبتسامه , الثلوج عاد واحلنني يشده إىل الشهاده والشوق يؤرقه للقاء احلور العني

ملزاح الفطري الذي ينبعث من قلب بسيط ونفسية صافية التعرف والدعابة الربيئة وا

ومهة , التكلف وإال األلتواء وال تتصنع اإلبتسامة الصفراوية فطرة سليمة وبساطة واضحة

وهذا  -حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا -هذه كانت خالصة نفسية أمحد , عالية

 0قوام شخصيته

يدركون ضخامة العناء الذي يكابده من يعيش والذين رأوا جاجي يف وسط الشتاء 

حتت الصفر املئوي ولقد رأيت املاء الساخن  - 02-أن درجة احلرارة لتصل اىل , هنالك

يتجمد مباشرة على وجهي ويتحول شعر اللحية مبجرد مالمسته املاء إىل قضبان جليدية 

  0على الوجه

شدة حبيث ال حيتملها إال أفذاذ إن احلياة يف تلك املنطقة يف الشتاء من القساوة وال

 0الرجال

ولقد عشت بينهم قرابة عشرة أيام كنت أغبط هؤالء الشباب على احتماهلم وصالبتهم 

وكنت أعجب الحتماهلم هذا الزمهرير الذي تلفح سرباته الوجوه حىت أثناء , وصربهم

 0سطوع الشمس وقت الظهرية

وقفون منذ طلوع الفجر حىت وكنت أكرب يف هؤالء الشباب نشاطهم ودأم اليت

 0غروب الشمس

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 



كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 



أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم



واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 



 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم



واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح



 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

يدركون ضخامة العناء الذي يكابده من يعيش والذين رأوا جاجي يف وسط الشتاء 



حتت الصفر املئوي ولقد رأيت املاء الساخن  - 02-أن درجة احلرارة لتصل اىل , هنالك

يتجمد مباشرة على وجهي ويتحول شعر اللحية مبجرد مالمسته املاء إىل قضبان جليدية 

  0على الوجه

شدة حبيث ال حيتملها إال أفذاذ إن احلياة يف تلك املنطقة يف الشتاء من القساوة وال

 0الرجال

ولقد عشت بينهم قرابة عشرة أيام كنت أغبط هؤالء الشباب على احتماهلم وصالبتهم 

وكنت أعجب الحتماهلم هذا الزمهرير الذي تلفح سرباته الوجوه حىت أثناء , وصربهم

 0سطوع الشمس وقت الظهرية

وقفون منذ طلوع الفجر حىت وكنت أكرب يف هؤالء الشباب نشاطهم ودأم اليت

 0غروب الشمس

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل



خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة



انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد



يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها



 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة



 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا



بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

شدة حبيث ال حيتملها إال أفذاذ إن احلياة يف تلك املنطقة يف الشتاء من القساوة وال

 0الرجال

ولقد عشت بينهم قرابة عشرة أيام كنت أغبط هؤالء الشباب على احتماهلم وصالبتهم 

وكنت أعجب الحتماهلم هذا الزمهرير الذي تلفح سرباته الوجوه حىت أثناء , وصربهم

 0سطوع الشمس وقت الظهرية

وقفون منذ طلوع الفجر حىت وكنت أكرب يف هؤالء الشباب نشاطهم ودأم اليت

 0غروب الشمس

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية



والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 



مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن



إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا



حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي



 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 



 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

ولقد عشت بينهم قرابة عشرة أيام كنت أغبط هؤالء الشباب على احتماهلم وصالبتهم 

وكنت أعجب الحتماهلم هذا الزمهرير الذي تلفح سرباته الوجوه حىت أثناء , وصربهم

 0سطوع الشمس وقت الظهرية

وقفون منذ طلوع الفجر حىت وكنت أكرب يف هؤالء الشباب نشاطهم ودأم اليت



 0غروب الشمس

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 



وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 



ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر



ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني



 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 



يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم



 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

وقفون منذ طلوع الفجر حىت وكنت أكرب يف هؤالء الشباب نشاطهم ودأم اليت

 0غروب الشمس

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول



وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 



صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض



 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 



فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك



 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 



وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

تراهم يف أقرب نقطة إىل العدو ليس بينهم وبني مراكز الشيوعيني سوى ثالثة كيلومترات 

 . كيلو مترا) 41(ونصف يف قمة منعزله عن ااهدين حوايل 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 



لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 



وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد



فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد



 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها



ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال



 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

كنت أخشى أن يتخطفهم العدو والعدو أمامهم قوي وبأسه شديد وكانت التوجسات 

كانت املخاوف تنتابين كثري ا أن حتدث عملية إنزال مفاجىء عليهم تقلقين عليهم و

فيمسكوم أحياء فكنت أرجوهم أن يرجعوا قرب مقر ااهدين ولكنهم يصرون على 

 0البقاء مهما كان الثمن ومهما جلت التضحية

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 



لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 



وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد



فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد



 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها



ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال



 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

والقوة تعين مئات الدبابات والناقالت تساندها (ماذا لو هجمت القوة : سألت أحدهم

سنتصدى هلا بإذن : فنظر إىل مبتسما  وقال? هل تنسحبون) رات ورامجات الصواريخالطائ

  ?ماذا لو جاءت القوة: وسألت آخر, جزيت على ابتسام بابتسام: وعندها, اهللا ونرجعها

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته



وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا



لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد



مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف



شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني



فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة



الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

اهللا يف السماء مث أبو عبد اهللا يف األرض وتركتهم وهم يوصلون الليل بالنهار : فقال

ومل يصلب عودهم , مل تعركهم احلياة بعد, شباب مترفون, ويعجلون يف حتصني موقعهم

 0كما جيب ولكن اهلمم تطاول السحاب وتناطح السماء

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل



د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 



من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم



 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت



 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  



  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 وإذا كانت النفوس كبارا       تعبت يف مرادها األجسام 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون



نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 



 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 



وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 



وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 



فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا



ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

البد من إزالة قواعد الشيوعيني هذه وال بد من تأمني الطريق املؤدي إىل : كانوا يقولون

نزل سبعة منهم ونصبوا , د واحدا من هؤالء األبطال ال يشتغلوقلما جت, لوجر وإىل كابل

خيمة على بعد مائيت متر من قواعد العدو وأخذوا يترصدونه فعجبت من جرأم وصربهم 

 :وثبام ومكثو طويال  واأللسنة تلهج هلم بالدعاء

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة



 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 



قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 



 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا



فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 



ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم



 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

  كأمنا يردون املوت عن ظما      أو ينشقون من البارود رحيانا 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 



 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 



وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 



وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 



فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا



ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

لقد انتظر طويال  يريد أن خيوض معركة فدفعه الشوق إىل , ن املوتكان أمحد يبحث ع

ولكنه كان ) هذه العملية مث إىل قندهار: (البحث عن مكان آخر غري جاجي فكان يقول

وكما نأمل وندعوأن يكون  -إن شاء اهللا-يعلم أن اهللا يريد غري ذلك أن خيتاره إىل جواره 

 0اهللا قد تقبل شهادته

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة

 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة



شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا



يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك



 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت



 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم



 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

وذا حلن شجي باألناشيد فكان يروح عن إخوانه , بالقرآن الكرميكان ذا صوت ندي 

وخيفف من ثقل الألواء عليهم ببعض األناشيد كانت غرفة الطائف تشتاق إىل إمامته هلم 

وعرفت فيما بعد , وكان الشيخ متيم حيب مساع صوته ويرتاح للصالة وراءه, يف الصالة



 0وما أمجل األذان من فم أمحد, هاأن له أشرطة تباع يف األسواق يف الطائف وغري

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 



قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 



 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا



فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 



ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم



 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

وقبل العملية بيوم كنت معهم وبت عندهم وحدثين أحد زمالئه الذي حرس معه أن فترة 

 0قضاها بالتهجد -ليلة اجلمعة-احلراسة 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا



 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد



 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 



فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله



:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 



اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

أن تـدعوا يل  : رأيت أمحد قبل شهر فأهداين مصحفا وقال بشـرط : وحدثين أبو فيصل

د وأخوه حممد يعرفان يف الطائف كلها بأما لقد كان أمح, بالشهادة كلما فتحته للتالوة

شـعبان  ) 91(الدعاة فكانا دائبني باألمر باملعروف والنهي عن املنكر ويف صباح اجلمعة 

مر على شباب يتحـدثون وميزحـون   ) م7891(أبريل  (71) املوافق) -ه7041(سنة 

 0اشتغلوا بذكر اهللا: فقال هلم

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 



ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر



ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني



 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 



يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم



 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 -واهللا اعلـم -راءة سورة الكهف كان أمحد حيس اليوم اجلمعة ال تنسوا ق: وقال آلخرين

قائال  سلم  -من الطائف-أن هذا اليوم قد يكون آخر عهده بالدنيا فودع أخاه أبا حذيفة 

 0على والدي فإين اليوم شهيد

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 

 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا



يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك



 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت



 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم



 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

واصطفت اجلموع لتنطلق للعملية وبدأت الدموع احلرى طل من العيون وما أحر ومـا  

ولكن بعض , يتوقع اال يرى أخاه بعد تلك اللحظةأمر حلظات الوداع خاصة وكل واحد 

الشباب مل يستكملوا تدريبهم واستعدادهم بعد للقاء العدو فحرمهم املسؤول أن يشاركوا 



 0وصاروا يبكون ويرجون هذا وذاك أن يتوسط لدى املسؤول لعله يسمح هلم باملشاركة

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 



وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 



وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 



فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا



ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

انفتحت النريان  ومضت اجلموع ويف ساعة اإلستجابة يوم اجلمعة يف السادسة مساء

حترق كل مكان وبدأت ارقب العملية والنريان حترق مراكز العدو وتلتهم بألسنتها 

ويطل على ) 28(املتطاولة قواعدهم وكان أمحد يف النقاط املتقدمه يرقب رماية مدفع 

وانطلق إىل األمام ليشفي صدره , ويطلق أحيانا  على املدفع, أماكن سقوط القذائف

ومع غروب مشس يوم اجلمعة انقطع , أي ممتاز) خوب(اهللا وصاح باحتراق أعداء 

صوت أمحد وناداه إخوانه ومل يرد عليهم واقترب حيىي من أمحد فوجده مضرجا  بدمائه 

, أشعث رأسه مغربة قدماه, معفرا  بالتراب  طوىب لعبد آخذ بعنان فرسة يف سبيل اهللا

لساقة كان يف الساقة إن استأذن مل إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة وإن كان يف ا

 0يؤذن له وان شفع مل يشفع 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي



 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى



 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته



 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها



 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين



 

ووصل اخلرب وحنن ننتظر أنباء املعركة عن كثب بأن أمحد على , ومضى ليث املأسدة 

قد استشهد وانفجر ابناء الطائف باكني ألم يعرفونه منذ نعومة إظفاره مث ) 28(مدفع 

تمنون أن يلقوا الشهادة ويتقبلها اهللا منه بدأ الشباب يهنئون بعضهم بعضا  باستشهاده وي

 ومنهم

واصطف الشباب يطالبون باحضار اجلثة يف يم الليل الداجي والقذائف متطراملنطقة بوابل 

من اخلطر اآلن أن نتحرك بسبب عدم : واصروا على احضاره ليودعوه فقلنا هلم, نرياا

يدفن القتلى يف مصارعهم  وضوح الطريق وألن املعركة شديدة وكذلك فإن السنة أن

إن السنة يف الشهداء أن يدفنوا يف ): (3/412(جاء يف زاد امليعاد , )أماكن قتلهم(

فإن قوما  من الصحابة نقلوا قتالهم اىل املدينه , مصارعهم وال ينقلوا إىل مكان آخر

 0)باألمر برد القتلى إىل مصارعهم: فنادى منادي رسول اهللا ص

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر



ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني



 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 



يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم



 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

, عدو ويف جنح الظالم يتسلل بعض الشباب وحيضرون جثة أمحدوحتت قذائف نريان ال

 0فوجدوه مبتسما كحالته اليت فارق عليها احلياة

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد

يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا



حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي



 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 



 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

ويشهد يل أبو حذيفة أنه شم رائحة طيبة خترج من جسده وهناك ومقابل الغرفة اليت كان 

اهر يف ومحله أبو حذيفة ليواري جثمانه الط) القرب(يقيم فيها أمحد أثناء رباطه حفر اجلدث 

التراب وخيلي بينه وبني رب العاملني والعيون ال متلك أن متسك دموعها اهلاتنه وإن كانت 

وحق أليب حذيفة وألمثالة ممن عرفوا , القلوب مستبشرة فرحة ذا املصري الذي لقيه أمحد



يف حياة أمحد الناعمه والوادعه اهلادئة ويف هذه اللحظات أن مير يف خياهلم صورة مصعب 

عمري وأن يودعوه بتلك الكلمات اخلالدة اليت ودع ا رسول اهللا ص مصعب يوم بن 

لقد رأيتك يف مكة وما يف مكة شاب أرق حلة وال أحسن ملة منك وها أنت اآلن : (أحد

فهنيئا  للطائف بشهيدها ومنشدها ومؤذا وهنيئا لوالدية وأقاربة , )أشعث يف بردة

فهي , فهنيئا ألبيه وإخوانه الشفاعة, ى ليث املأسدةالشهادة والشفاعة إن شاء اهللا ومض

 .-إن شاء اهللا-مفخرة الدنيا وعزها ونعيم اآلخرة وخلودها 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها



 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة



 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا



بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

) أمحد(طالل وحيىي وسعيد وعمر وعبد الوهاب وحممد وبندر هذا الليث , فيا أشقاء أمحد

مضى  قد شق الطريق أما مكم فهل انتم على أثره سائرون ويا أصدقاء أمحد هذا أمحد قد

 .بعد أن شهد عليكم وأقام احلجة عليكم فليس لكم يف القعود بعده عذر

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد



 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه



ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام



 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

ويا أرحام أمحد ما كان لكم أن تتخلفوا عن السبيل الذي ضمن اهللا سالكه يف الدنيا 

 .واآلخرة

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا



حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي



 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 



 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 .وندعوا اهللا أن جيمعنا بأمحد يف الفردوس األعلى

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك



 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت



 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم



 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 :رسالة إىل أهل الشهيد 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك



 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت



 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم



 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا



حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي



 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 



 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 .رمي عبد اهللا بن الزهراين حفظه اهللا ورعاهالعم الك

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم



 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 



 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا



  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 0العمة الكرمية والده أمحد الزهراين حفظها اهللا

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  



وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات



 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 



 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

حفظهم , بندر, حممد, عبد الوهاب, عمر, سعيد, حيىي, طالل, اإلخوة الكرام أشقاء أمحد

 اهللا ورعاهم

 .أعان اهللا وأهلمهن الصرب, شقيقات أمحد

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها



 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة



 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا



بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 وبعد, السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

إن الناس كلهم ميوتون ولكن الشهداء هم الذين ينفردون باد يف الدنيا وبالفوز يف املـأل  

وتلك األيام نداوهلا بني النـاس  (إن الشهادة اختيار من رب العزة لصفوة خلقه , األعلى

 0)وليعلم اهللا الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف



شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني



فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة



الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

مبادئها وارتفـاع رايتـها وصـيانة    إن األمم حتيا برجاهلا الذين يضحون يف سبيل نصرة 

وتداس قيمها ودر , وال خري يف أمة ضم حقوق مستضعفيها, مقدساا ومحاية أعراضها

 0دماءها وال حتمى نساءها وظعائنها

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 



 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا



  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 0وكثري من القبائل أحيا ذكرها شاب ذو خنوة وحفظ هلا وجودها وأدخلها سجل التاريخ

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف



شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني



فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة



الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

الذي جعل اهللا له لسان صدق يف اآلخرين  وأنتم مجيعا كعائلة يعرفكم الناس بأمحد

 0وبه تعرفون, فبذكره تذكرون

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه



  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون



هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

لقد نامت األمة طويال  وغطت يف سبات عميق وال ميكن أن تستيقظ هذه األمة إآل على 

فدماء هؤالء الشباب األطهار حتىي األمة من جديد وتعيد , صوت السالح وسيالن الدماء

 0احلياة إىل عروقها اليت كادت جتف

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني

 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت



 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  



  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

شجرة هذا الدين القومي التنبت وال تترعرع إآل إذا رويت بدماء الصادقني وبعرق إن 

فطريق هذا الدين طويل مفروش باالشالء مروي بالدماء وإن أقرب طريق إىل , املخلصني



 0وإن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله, اجلنة هوالشهادة يف سبيل اهللا

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 



يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم



 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

فرض عني بالنفس واملال وال (ق العلماء والفقهاء واحملدثني واملفسرين إن اجلهاد اليوم باتفا

مع أنه الجيوز أن خترج ) إذن للوالدين وال للدائن على املدين وال للزوج على زوجته

 0الزوجة واألمرد إآلمبحرم

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني



فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة



الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

واألعراض اليت انتهكت والديار اليت , واألموال اليت بت, إن املقدسات اليت سلبت

 0هذه تستغيث مهم الشباب وعزائم املسلمني كل, اغتصبت

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله



:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 



اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 كيف القرار وكيف يهدأ مسلم         واملسلمات مع العدواملعتدي

 ?أتسيب املسلمات بكل ثغر             وعيش املسلمني إذن يطيب

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب



ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين



 

يلهون بتفحيط السيارات فإن أمحد اليلهو إآل ) جيله(إذا كان أتراب أمحد أانداده 

 0مبدفعه ورشاشه

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 



 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

ن الشباب يقضون إجازام يف عواصم الدول الكربى يف خضم حبر اجلاهلية اآلسن لئن كا

فان أمحد كان يقضي حياته على الثغور على , غارقني يف وحل اجلنس وسعار الشهوات

 0قمم اجلبال يستروح أريج اآلفاق العليا ويبحث عن املوت مظانه

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم



ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج



 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

  ان كتابأعز مكان يف الدىن سرج سابح        وخري جليس يف الزم

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله



:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 



اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

ولئن كان الشاب يف طيش الشباب ال ينام إال على إالحلان الراقصة واملوسيقى الصاخبة 

فقد أبت عني أمحد إأل أن تسهر يف سبيل اهللا حتمي , والصور املتحركة يف األفالم املاجنة

 0أعراض املسلمني واليقطع آناء الليل إال بتسبيح أو جد أو استغفار

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام



 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

فإن أمحد , عن اد بالتزلف إىل أهل الدنيا وبالتردد على أعتام وإن كان الناس يبحثون

فقد صغرت يف عينه ومل يبق هلا يف قلبه أي , وجد أن اد بأن يدوس على الدنيا بأسرها

ازهد يف الدنيا حيبك اهللا وازهد مبا يف أيدي :  لقد علم احلديث الشريف جيدا , تعلق

 0الناس  الناس حيبك

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله



:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 



اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 ويف الفؤاد آهات وحسرات 00لقلب حاجات كثرية ويف النفس كالم كثريوختاما  ففي ا

أن القتل يف سبيل اهللا أمتناه  ال بنائي مجيعا  : نريد أن نبثها لكم وحسبنا هذه العجالة قائلني

فهنيئا  لكم ابنكم يف الدنيا عزا  وثناء وويف , فنرجوا اهللا أن يرزقنا الشهادة يف سبيله

:  واختم رساليت حبديث رسول اهللا ص يف الشهيد -بإذن اهللا تعاىل-اآلخرة شفاعة ورفعة 

يفغر له مع أول دفعه من دمه ويرى مقعده من  -أو سبع خصال-للشهيد عند ربه ست 

ويلبس تاج الوقار الياقوته فيه خري , ويأمن من الفزع األكرب, اجلنة وجيار من عذاب القرب

ني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته  ويزوج باثنينت وسبع, من الدنيا وما فيها

 0حديث صحيح

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 



ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 0وإن شاء اهللا على هذا الطريق لسائرون ونرجو اهللا حسن اخلامتة

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل



احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

  

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب



قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

  عبد اهللا عزام/ أخوكم

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه



فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 (م7891(ابريل ) 12(املوافق ) -ه 7041(شعبان ) 32(الثالثاء 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم



 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 :من والد الشهيد أمحد الزهراين إىل الدكتور عبداهللا عزام

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

  هللا الرمحن الرحيمبسم ا



  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

  إىل أخي يف اهللا الشيخ ااهد عبداهللا عزام

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا



ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

وهنأتين يف استشهاده  00رمحة اهللا) أمحد(وصلتين كلماتك الطيبة اليت نعيت ايل فيها ابين 

 0فاحلمد هللا وإنا هللا اليه راجعون

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة



الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

هودك الطيبة اليت تسعى فيها إيل انتشال وجزاك اهللا عين وعن املسلمني خريا  وبارك يف ج

 0األمة من وهدا وإيقاظها من رقدا

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

ومع ما كان يف ) 84(أنا ضابط قدمي شاركت يف حرب اليهود منذ   00أخي يف اهللا

بعض تلك احلروب من أمثلة بطولة لكنها التعدوان تكون حاالت فردية قليلة أما هذا 

ك احلروب مجلة كالعملة الصحيحة واملزيفة فاهلدف هنا اجلهاد املبارك فإنه بالنسبة إىل تل

احتاج هنا إىل مزيد تفصيل فلعلك عايشت يف بعض فترات  واضح والراية واضحة وال

 0حياتك بعض تلك احلروب



قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

قدر اهللا عزوجل أن يكون هذا اجلهاد كالغيث الطيب يف زمن أسنت فيه املشارب فتلقفته 

وباجلهاد , ربا  وباإلسالم دينا ومبحمد ص نبيا  آفئدة آمنت باهللا ورضيت به سبحانه

فهنيئا  لكل من وفق للجهاد يف سبيل اهللا فإا واهللا التجارة , طريقا  وبالقرآن منهاج حياة

الراحبة وهي عز الدنيا وكرامة اآلخرة وهي التخفف من جذب الطني وثقلة اللحم وهي 

اهللا اليضيع أجر  إنه من يتق ويصرب فإن(قال تعاىل , الطمأنينة والثقة وذروة سنام اإلسالم

 0فأوصيك يا أخي ونفسي بتقوى اهللا والسالم عليك) احملسنني

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 عبداهللا بن حيىي الزهراين

 

 

 وصية إىل أولياء الشهداء

ونرجو , وفارسا  فريدا , ال جتزعي  بل افخري بابنك بطال  شهيدا  000يا أم الشهيد

وال جتزعي فأمثال ابنك مفخرة  0عا يوم القيامةاهللا أن يتقبل شهادته فيكون ألهله شفي

 0لألجيال ونرباس للفتيان

 ال تقتلي النفس إذ حانت منيته        يف طاعة اهللا يوم الروع والباس

وأما شقيقاته فلهن أن يرفعن رؤوسهن اعتزازا  ورفعة وال تسكنب عربات الواله الفاقد بل 



  0أفرحن فرح احلبور الوافد الواجد

وعرفنا , فهنيئا  لكم هذا الليث اهلصور الكاسر الذي نكل بأعداء اهللا, الد الكرميأما الو

 0وابنك من هؤالء الذين يطلبون املوت مظانه, بكم وبالعائلة مجعاء من خالل جهاده

   فج يكاد صهيل اخليل يقذفه            عن سرجه فرحا  بالغزو أو طربا

, إخوانه ليسلكوا جادة العزة وجدية الفخـار  وابعث, فافخر وال جتزع وافرح وال حتزن

, ولوال أم خري منا ملا اختارهم اهللا قبلنا وتركنا نتجرع حسرتنا وال ندري مـا خامتتنـا  

  0فاللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا يف زمرة املصطفى ص

 

 ال تقتلي النفس إذ حانت منيته        يف طاعة اهللا يوم الروع والباس

وأما شقيقاته فلهن أن يرفعن رؤوسهن اعتزازا  ورفعة وال تسكنب عربات الواله الفاقد بل 

  0أفرحن فرح احلبور الوافد الواجد

وعرفنا , فهنيئا  لكم هذا الليث اهلصور الكاسر الذي نكل بأعداء اهللا, الد الكرميأما الو

 0وابنك من هؤالء الذين يطلبون املوت مظانه, بكم وبالعائلة مجعاء من خالل جهاده

   فج يكاد صهيل اخليل يقذفه            عن سرجه فرحا  بالغزو أو طربا

, إخوانه ليسلكوا جادة العزة وجدية الفخـار  وابعث, فافخر وال جتزع وافرح وال حتزن

, ولوال أم خري منا ملا اختارهم اهللا قبلنا وتركنا نتجرع حسرتنا وال ندري مـا خامتتنـا  

  0فاللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا يف زمرة املصطفى ص

 

وأما شقيقاته فلهن أن يرفعن رؤوسهن اعتزازا  ورفعة وال تسكنب عربات الواله الفاقد بل 

  0أفرحن فرح احلبور الوافد الواجد

وعرفنا , فهنيئا  لكم هذا الليث اهلصور الكاسر الذي نكل بأعداء اهللا, الد الكرميأما الو

 0وابنك من هؤالء الذين يطلبون املوت مظانه, بكم وبالعائلة مجعاء من خالل جهاده

   فج يكاد صهيل اخليل يقذفه            عن سرجه فرحا  بالغزو أو طربا

, إخوانه ليسلكوا جادة العزة وجدية الفخـار  وابعث, فافخر وال جتزع وافرح وال حتزن

, ولوال أم خري منا ملا اختارهم اهللا قبلنا وتركنا نتجرع حسرتنا وال ندري مـا خامتتنـا  

  0فاللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا يف زمرة املصطفى ص



 

وعرفنا , فهنيئا  لكم هذا الليث اهلصور الكاسر الذي نكل بأعداء اهللا, الد الكرميأما الو

 0وابنك من هؤالء الذين يطلبون املوت مظانه, بكم وبالعائلة مجعاء من خالل جهاده

   فج يكاد صهيل اخليل يقذفه            عن سرجه فرحا  بالغزو أو طربا

, إخوانه ليسلكوا جادة العزة وجدية الفخـار  وابعث, فافخر وال جتزع وافرح وال حتزن

, ولوال أم خري منا ملا اختارهم اهللا قبلنا وتركنا نتجرع حسرتنا وال ندري مـا خامتتنـا  

  0فاللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا يف زمرة املصطفى ص

 

   فج يكاد صهيل اخليل يقذفه            عن سرجه فرحا  بالغزو أو طربا

, إخوانه ليسلكوا جادة العزة وجدية الفخـار  وابعث, فافخر وال جتزع وافرح وال حتزن

, ولوال أم خري منا ملا اختارهم اهللا قبلنا وتركنا نتجرع حسرتنا وال ندري مـا خامتتنـا  

  0فاللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا يف زمرة املصطفى ص

 

, إخوانه ليسلكوا جادة العزة وجدية الفخـار  وابعث, فافخر وال جتزع وافرح وال حتزن

, ولوال أم خري منا ملا اختارهم اهللا قبلنا وتركنا نتجرع حسرتنا وال ندري مـا خامتتنـا  

  0فاللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا يف زمرة املصطفى ص

  

  

 ضيوف الرمحن يف يوم اجلائزة

 

ت العدو يف حماولة اإلستيالء على يف مساء الثالثني من رمضان استما) جاجي(وصلنا 

املركز وكلما اقتربوا إصالهم الشباب بوابل قذائفهم ونريان مدافعهم حاولت الدبابات أن  

تدفع مع شاحنات الغذاء والسالح للوصول إىل املراكز الشيوعية ولكن رامجات الصواريخ 

رة اخرى ان يوزعوا وحاول أعداء اهللا م 0اليت بيد ااهدين اضطرا للتقهقر والفرار

ووضعت جمموعات منهم على التالل املقابله للمركز ) الكوماندوز(جمموعات من الصاعقة 

حصدت منهم جمموعات باإلضافة إىل ) 7, جي, يب, آر(ولكن قذائف ) املأسدة(اجلديد 



وكانت , ملم اليت ال تدعهم يلتقطون أنفاسهم حلظة) 57(و , ملم) 28(قذائف مدافع 

وهؤالء كما يشاهدهم اإلخوة من خالل , ليوكبتر حتوم لتلتقط جثث أهل النارطائرات اهل

التلسكوب كلهم من الروس ذوي الوجوه احلمر املائلة إىل الزرقة وذوي العيون الزرقاء 

 .الضيقة

لن ): قائد جمموعة مضاد الطائرات(أمر قائد املأسدة الشباب باإلنسحاب فقال سيف اهللا 

أنا برئ منك أمام اهللا يوم القيامة إن : ا ولن ننسحب فصاح به القائديتقدموا إال على جثثن

ما انسحب اال طاعة  -ليلة العيد-وقد رأيته يف الليل : فقال سيف اهللا, عصيت أمري

 .لألمر

وصلينا الفجر وحترك , ولكن اموعات من اإلخوة عادت يف الليل لتحافظ على املركز

املتحابني اللذين : وكان معه علي وحسني, فجرسيف اهللا مع جمموعته بعد صالة ال

 .اليفترقان

وبعد طلوع الشمس كنت مسترحيا  يف فراشي وجبانيب الشيخ متيم العدناين فسمعنا هدير 

اضوا واخرجوا من : الطائرات وأصوات املدافع املضادة تدوي من كل مكان فصاحوا بنا

شهادة : فقال الشيخ متيم, يم قم وأسرعهذه الغرفة ألا ال حتتمل القذائف فقلت للشيخ مت

وخرجنا من باب الغرفة لنرى القذائف اليت القتها , فقلت اض, شيخ يف يوم العيد يا

حيتمل أن تكون : (الطائرات وسرعان ما غطى اجلو بسحاب أسود فقال الشيخ سياف

  :وبدأ السحاب األسود الذي عقب األنفجار يسري) القذائف من الغازات السامة

كأن مثار النقع فوق رؤوسنا       وأسيافنا ليل اوى كواكبهجلسنا حول الالسلكي 

استشهد ثالثة من : جاء أبو احلسن املقدسي وقال, نترقب أخبار املعركة دقيقة دقيقة

وانتظر تأكيد اخلربمن ايب حممود الذي يرسل على الالسكلي من عقر املركز , العرب

 :سلم ثالثة من العرب أرواحهم إىل خالقهم وهملقد أ: فقال) املأسدة(اجلديد 

 الشهداء الثالثة علي وحسني ونور احلق

 



لقد رأيت عليا  جادا  يف البحث عن الشهادة كان يقول , كانوا مع الشهادة على قدر

 :وقلما كان يفارق أرض املعركة, لعل اهللا يرزقنا الشهادة

  الصوارم يف أهلمقيم مع اهليجاء يف كل منزل         كأنك من كل 

ال تفتقد حسينا  إال مع على وحسني , كأنه ظل له, وحسني منذ عام مع على اليفترقان

شاب صغري صامت مؤدب صوته ندي بالقرآن أويت مزمارا  ) م0791(من مواليد سنة 

 .من مزامري داود

ى وال أذكر أين رأيت عليهما ثوبا  نظيفا  ألن الطني واملازوت وزيت السالح يرسم عل

  :مالبسهما نقوشا  كأمنا هي خارطة لبقاع خمتلفة من األرض

  إذا اعتاد الفىت خوض املنايا       فأهون ما مير به الوحول

, وال الربد وزمهريره وال السهر وشدة وطأة اجلوع وآالمه, فلم تعد الشدائد وال الكروب

  :وال العطش وشدته مل تعد هذه شيئا يف أنظارهم

  يا من القنا        وأقدم بني اجلفلني من النبلأقل بالء بالرزا

هي املسرية تدور دورا وتقفز إىل الذهن .واستشهد علي وحسني ودفنا يف خندق واحد

وعمرو بن اجلموح اللذين استشهدا يف أحد فأمر  -والد جابر-قصة عبد اهللا بن حرام 

 0)ادفنوا املتحابني يف قرب واحد: (رسول اهللا ص بدفنهما معا 

) إذا بعثر ما يف القبور(وهكذا كانت مسرية واحدة أدت ما إىل جدث واحد يبعثان منه 

 .نريد أن نعي د وعيد علي يف ضيافة الرمحن: وصدق اهللا كلمات علي

كما حنسبه وال نزكي على اهللا -أما نور احلق املغريب فقد كانت هجرته خالصة إىل اهللا 

ا عن طريق الدول األوروبية حىت إذا وصل إىل ال رجعة فيها جاء أول مرة بر -أحدا 

مث جاء إىل احلج وبعد أن , حدود سوريا ردته الطائفة النصريية ومنعته من اجتياز احلدود

قضى منا سكه يف أم القرى ميم شطر أفغانستان وهنا يف بيشاور جيد الشيخ سياف قد أنشا 

ية أبناء األفغان على لغة القرآن مدرسة لتعليم أبناء األفغان مساها حراء فنذر نفسه لترب

وكان يقوم بتدريب أبناء املدرسة على ألعاب الكارتية وعندما علم بنشوب يف جاجي 



وكان , توجه حنو اجلبهة املعركة وكان اللقاء مع الشهادة فزادت اشراقة وجهه نورا 

 00ال رجعة إىل بالدنا: يقول

أبو سلمان ميسك اجلهاز , تصالوتتابعت األخبار وااهدون ملتفون حول جهاز اإل

والشباب يلقون السمع ويشنفونه بكل كلمة خترج عرب الالسلكي الشيخ سياف يرد على 

رجال الصاعقة الروس يريدون اقتحام املركز , القصف متواصل, املعركة شديدة, اجلهاز

وابل رامجة الصواريخ متطر الشباب ب, والشباب مستميتون بالدفاع عنه) املأسدة(اجلديد 

 0القذائف

 :صاعقة على رجال الصاعقة

ودربتها ) الكوماندوز(من املعلوم أن روسيا قد أعدت مخس كتائب من رجال الصاعقة 

ودفعت مبجموعة , طويال  وهذه الكتائب قد هيئت لألنقضاض على قواعد ااهدين

إلبادة وهؤالء من اللقطاء يئهم روسيا , أجسامهم كبرية, كبرية منها لدخول املركز

وفقد , وتباهي م روسيا كما تباهي أمريكا برجال املارينز, اموعة اخلطريه املعادية هلا

لقد ضربت الطائرات املركز مث نشطت املدفعية , واحد منهم يعترب خسارة كبرية لروسيا

ورامجات الصواريخ مث تقدمت جمموعة من هؤالء وصاروا على بعد سبعني مترا  من 

املعركة غري متكافئة أبدا  سواء يف اإلعداد أو , املعركة مواجهة مع هؤالء ودارت, املركز

 0األعداد أو الوسائل أو األسلحة

وأفرغ خمزنه مائة طلقة فأصاب ستة منهم دفعة ) الدكتريوف(وضرب خمتار برشاشه 

فأحالت الكافر إىل ) 7جي , يب, آر(وضرب خضر أحدهم بقذيفة , واحدة فارداهم قتلى

 0اثرةقطع متن

وهنا كانت املفاجأة اليت ال يتصورها اخليال التفاف من قائد جمموعة من الشباب املهاجر 

اليت تذكر بعكرمة رضي اهللا عنه -اذ تقدمت جمموعة عكرمة , ااهد على الكوماندوز

, وعبداهللا, وأبو الفضل, كان يف املقدمة منصور, من يبايع على املوت -يوم الريموك

لقد ألقيت قنبلة أمامي وإذا : بالقنابل اليدوية للتطهري قال يل أحد األخوةودارت املعركة 



بروسي حيين ظهره ليتلقي بوجهه شظايا القنبلة وبيين وبينه شجرة فقط فعلوته بالرشاش 

 .جسم البغال وأحالم العصافري:  فتردى هالكا  ال حراك فيه جسمه كالبغل

فكيف اهلجوم على الكوماندوز وكل يبحث عن الشهادة وإال , شباب متعطش للموت

ولكن اإلميان يصنع املعجزات والروح أقوى , واحد منهم تلقى أعلى مستويات التدريب

 .بكثري من األجساد

وانتهت هذه املقابلة السريعة بني الشباب والكوماندوز باإلجهاز على كثري من الكفار وفر 

وعاد كل شاب من , وضراغم اإلسالمالباقون حيدثون لقومهم مغبة مقابلة أبناء األميان 

 0هؤالء بعد أن خوض يف دماء أولئك

  وقفت وما يف املوت شك لواقف        كأنك يف جفن الردى وهو نائم

 متر   بك  األبطال   كلمى  هزمية         ووجهك  وضاح  وثغرك  باسم

 

 منصور الشهيد

 

ا  أثناء اإلشتباك ورأيت رأيت منصورا  وقد سقط شهيد: يقول يل أحد هؤالء الشباب

 .أحد العمالقة الروس أخذ يقلب جثة منصور يتفحصها

قلت له من اللحظة , فأحببته, عشت معه أربعة أشهر) أبو دجانة الثاين(منصور الشهيد 

وكما هو ? فقال أين حنن من أيب دجانة, أنت تشبه أخانا أبا دجانة: األوىل اليت أبصرته ا

ذو جسم , فارع الطول, استشهد يف معركة رين هذا العاممعروف أن أبا دجانة قد 

شجاعة مع حياء والرجولة عادة مقترنة باحلياء والكرم ويف , رجولة مع كرم, رياضي

 0)احلياء واإلميان مقترنان فإذا رفع احدمها رفع اآلخر: (الصحيح

  هو الشجاع يعد البخل من جنب           وهو اجلواد يعد اجلنب من خبل

 منصور كثري من صفات أخينا أيب دجانة فإذا أضفت إىل هذا أن كليهما حافظ ويف

 0للقرآن عجبت لتوافق كثري من صفات املظهر واملخرب لكليهما



) صـدا (حييا ومع هذا كان اذا رأى عبد الرحيم يف معسـكر  , كان منصور قليل الكالم

 0ادع اهللا يل أن يرزقين أدب هؤالء: يقول يل

أقام يف جبهة الشيخ جالل الدين حقاين ثالثة أشهر فأحبـه  , عا  للسالحكان متقنا  بار

وكان منصور متتبعا للسنن حياول أن يلتـزم اآلثـار ويكـره    , ااهدون وجعلوه إماما 

اإلبتداع وحيارب اخلرافات فكان إذا مسع قصة عرضها على ما يعرف من قصص السلف 

ه أن نصلي التروايح مثاين ركعات وكان وكان يسر, فان وافقت قبلها وان خالفت رفضها

 .فإذا كتبت هلم احلديث او الدعاء يكون أول من حيفظ, حيفظ اآلثار, احمليا ذو ذكاء ملاح

وولد هذا الشاب الذي يناهز السابعة والعشرين من عمره يف املنيا يف صعيد مصر وقد 

ليلة يف القاهرة رضع رجولة أهل الصعيد وشدم منذ حداثة سنه وعاش فترة ليس بالق

 .ودرس يف كلية اآلداب يف القاهرة وخترج فيها من قسم اللغة العربية

كان اليراين إال وعلت وجهه ابتسامه مشرقة مع أغضاء الطرف حياء وأدبا  اشـترك يف  

شعبان يف املأسدة وكان يف فرقة اإلقتحام وجنـاه اهللا ألن منيتـه   ) 91(املعركة األوىل يف 

مضان فتضرع إىل اهللا أن يكون من عتقاء شهر رمضان ويف يوم عيد تنتظره حىت يكمل ر

حلقوم (نال منصور جائزته ويف موقف بعد أن خوض يف لبة الصنديد ) اجلائزة(الفطر يوم 

 .(البطل

حسرة بفقده ونشوة بفوزه , ومضى منصور إىل ربه وترك يف أعماقنا حسرة ونشوة

فهنيئا  لك يا منصور ونأمل أن تلتقي  - كما نظن وال نزكي على اهللا أحدا-بالشهادة 

 0بأيب دجانة يف عليني

  شهيدنا اخلامس يف يوم عيد الفطر الرجل الصامت

  

 (أبو الفضل(

 

  صامت   لو   تكلما          لفظ  النار  والدما

  قل ملن عاب صمته           خلق  احلزم   أبكما



  ماأخو  احلزم  مل  تزل           يده   تسبق   الف

كان ال يتكلم إال إذا مسع رأيا  حيسبه خيـالف حـديثا    , ولكثرة صمته حيسبه اجلاهل عييا

يوصل ليله بنهاره ال , كان دائب العمل, إال خيالف هذا احلديث الصحيح: صحيحا  قال

 .يهدأ وال يقر إال إذا ظن أن أمور جمموعته اليت أمر عليها على خري ما يرام

 .قلمه ينتظر أمر قائد املخيم لتسجيل ما يلقى إليه من توجيهاتكنت ال تراه إالحامال  

ذو وجه مشرق وحلية طويلة خفيفة مؤدب جيلس يف الس مستمعا  فإذا مسع شيئا  من 

 .حيفظ من القرآن وال أعلم أن كان حيفظ القرآن كامال  أم ال, اللغو قام وغادر الس

) 91(نذ فترة ولكن أحداث جاجي منذ كان يعد نفسه للدخول يف أعماق أفغانستان م

شعبان حىت اآلن أخرت رحلته وشارك يف العشر األواخر من رمضان يف املعركة ويف اليوم 

الثالثني من رمضان جاءه األمر باإلنسحاب من موقعه فاستأذن القائد أن يبقى يف مكانه 

 .خيه منصورويف يوم الفطر نال اجلائزة ودفنه األخوة جماورا  أل, إن كلن ممكنا 

 .بضرغامهم صامت اللسان كغريه        ولكن يف أعطافة منطق الفضل

  

  وفقيدنا السادس

  عبد اهللا املصري

عرفته ألول مرة يف مكتب اخلدمات هو وهارون صاحبه الذي رافقه مسرية الطريق ودخل 

 وشكا إىل, معه اجلبهة يف قندهار وكان يزمع العودة من حيث أتى ولقد بششت يف وجهه

 .بعض املتاعب اليت القوها فسريت عن أنفسهم وروحت عنهم

مث جاء إىل صدا ومتكن من كثري من األسلحة اليت يستعملها الكفار , وواصل املسرية

وتوجه اىل جاجي للرباط مث رجع إىل خوست مث إىل صدا مث إىل , ليواجههم بسالحهم

شوقا  إليها ولسان حاله جاجي وحيثما مسع باشتداد أوار احلرب ووطيس املعركة طار 

  :يردد

  ولقد ذخرت لكل أرض ساعة         تستعجل الضرغام عن أشباله



لقد اختذ أخريا  قراره النهائي الذي ال رجعة فيه وهو املوت يف سبيل اهللا أو ينصره اهللا 

 .فإمنا هي أحدى احلسنيني

كثريا  , م فبقدر وأدبإن تكل, يبحث عما ينفعه يف دينه ودنياه, قليل الكالم, مسح الوجه

 .(أريد أن أنقل فائدة إىل اجلبهة: (ما تراه حيمل يف يده كتابا يلخص ويقرأ وهو يقول

وكان الوداع األخري يف املأسدة حيث قابل هؤالء الكوماندوز وال نعلم حىت اآلن مصريه 

أم لقي اهللا مصون ! ?أ م أسر بيد هؤالء الذئاب الكالب!! أضل يف شعب من الشعاب 

 .?اجلناب

 .فنرجو اهللا أن يكتب لنا وله الشهادة وأن جيمعنا وأياه يف الصاحلني

 .(عامر(ال أدري مكان هذه املالحة 

 ].وصل نبأ استشهاده بعد ذلك: (مالحظة[

 

 (أبو خالد اجلزائري(التعطش للشهادة 

 

لتـرف  فما غادروا أوطام وال تركوا ا, الشباب يبكون فرحا  طمعا  يف لقاء اهللا شهداء

وكثريا  , الذي بني أعطافه يتقلبون وال طلقوا النعيم الذي فيه يترعرعون إال حبا يف الشهادة

ال تكـاد النـداءات   , الالسكلي بيد أحد الشباب?مىت اللقاء مع احلور: ما يقول أحدهم

ويوجه , ااهدون ملتفون حول اجلهاز الشيخ سياف واقف يرد على األمور اهلامه, تنقطع

فيأمر هذا ويهمس يف أذن هذا ويشري إىل ذاك ويطمئن . والقادة العسكريون حوله األوامر

ينام الناس , األعياء ظاهر على وجه الشيخ, وتتحرك السيارات, وتشكل السرايا, ااهدين

أعصاب , وال ساعة للخلود بالنفس, ال وقت للراحة, وال ينام آالم قرحة املعدة برحت به

, آذام تتشنف وهي تستمع الكلمات, تكاد تقفز من صدورهم قلوم, الشباب مشدودة

 .اليكاد أحد هم يلتقط أنفاسة وهو  يتابع األخبار

خرجت جمموعة من , تصدى األخوة الرابضني على جبل الرماة هلم, تقدم الكوماندوز

هربت , قذائف ااهدين تسقط على جتمع الدبابات -القلعة(شاوين -الدبابات من 

وهكذا دواليك ال يتوقف اجلهاز  00انتهت قذائف اهلاون -ناراي-هة إىل بعضها متج



إن اهللا ذو القوة : يقول الشيخ سياف, عن البث والتلقي إال يف ساعة متأخزة من الليل

 .حنن بأربع سيارات نقابل حلف وارسو? املتني وإال فمن حنن

ية النجيع يف أجساد وانطلقت سيارات اإلسعاف تنهب األرض تريد أن حتقن بق :اجلرحى

هؤالء األخوة أبو خالد اجلزائري أصابته شديدة واملسافة بعيدة ويف الطريق يسلم أبو خالد 

الروح ويصل أبو سهل الصغري مغمى عليه أصابت الرصاصة دماغه وال زال فاقد وعيه يف 

 .(استشهد أبو سهل بعد كتابة املقال رمحه اهللا(غرفة اإلنعاش 

ال يظهر , جسده ناحل, الرجل جاء للجهاد عمره يف العقد اخلامس مل أكن أصدق أن هذا

وما وما كنت أصدق أنه يستطيع مواصلة , عليه آثار العلم أو التربية األسالمية العميقة

املسرية على طريق الشوك املفروش بالدماء واألشالء ألن كثريا  من اهلاالت قد سقطت 

 .على هذا الطريق الالهب املضين

إن تكلم ,  الرجل وفاء وحياء ورجولة وإباء كان حليقا  أول األمرمث أطلق حليتهإال أن يف

لسانه , اجلميع راض عنه, كان اليطيق الثرثرة وال اللغو, تكلم معي يغض الطرف أدبا

وفمه طاهر من أن يأكل حلوم املسلمني وكان اليعرف , قصري ال يلغ يف أعراض الناس

إنه مسلم عادي فطرته سليمة حيب , زب من األحزاببالتعصب ألية جهة وال ينتسب حل

 .املسلمني مجيعا  ولذا عندما خرجت روحه إىل بارئها عبقت رائحة املسك تضوع

  

 الشهيد أبو الوليد السعودي

فقد هرب ثالثة من , مل يتكبد الروس يف معركة من املعارك كما تكبدوه يف هذه املعركة

لقد أخذ الروس شاحناتنا الثالث ورأيت : ل أحدهمقا, السائقني وانضموا إىل ااهدين

 .شاحنيت مليئة جبثث القتلى

كنت أنام يف غرفة غري حممية التستطيع أن تدفع عمن فيها قذيفة طائرة وال صاروخ وقد 

اعتدنا كل يوم إن نستقبل قذائف الطائرات اليت تبدأ وجبتها األوىل الساعة السادسة 

الثانية الساعة التاسعة إال أن ااهدين تصدوا هلا  وترجع لوجبتها, والثلث صباحا 



وقد أسقط , باملضادات اليت ال تزيد يف أثرها من أن تبعد الطائرة عن األرض أثناء القصف

 .ااهدون أكثر من طائرة بالصواريخ

نعزيكم بفقدنا أخينا أيب الوليد : وفتح اجلهاز يف مساء يوم عيد الفطر فقال أبو عبد اهللا

  .فكان فقيدنا الثامن ابو الوليد السعودي, وديالسع

طوف أفغانستان من , ذو ثقافة بسيطة وعشق للجهاد ال يكاد يوصف, شاب على الفطرة

ومكث هنالك عدة , )مزار شريف(جنوا إىل مشاهلا حيث ألقى عصا الترحال يف بلخ 

بني القاعدين ألنه يصعب اشهر مث عاد وزار أهله يف املنطقة الشرقية ومل يطق املقام طويال  

رضوا بأن يكونوا مع (على من تذوق حالوة اجلهاد أن يستسيغ العيش بني اخلوالف 

إن النفوس األبية ليعز عليها أن ترى أبناء دينها يذحبون وأن يبصروا حلوم , )اخلوالف

 .العذارى تأكلها جنازير دبابات الروس وهم باردون ال تسمع هلم ركزا

 كل ثغر        وعيش املسلمني إذن يطيبأتسىب املسلمات ب

 أما   هللا   واإلسالم   حق         يدافع  عنه  شبان  وشيب

ويف يوم الفطر يهجم حوايل مخسة وعشرون منهم فيتصدى هلم ثالثة فقط أبو الوليد 

 .وأما ياسني فهو منطلق كالسهم ال يعرف للموت رهبة, وخضر, وياسني

 ييأسون من الدنيا إذا قتلوا       يستعذبون مناياهم كأم ال 

وما هي إال حلظات وإذا بأيب الوليد ) 7جي , يب, آر(وأما خضر فقد مزق أحدهم بقذيفة 

وما كان لنفس أن متوت إال بأذن اهللا كتابا  (ختتطفه يد املنون وإذا به يف العامل اآلخر 

 .( مؤجال

  بال رجل وما املوت إال سارق دق شخصه       يصول بال كف ويسعى

وبعد أن بلغين نبأ شهادته فتحت رسالتني يكتبهما , كان أبو الوليد متشوقا  للشهادة

وال ينقصنا سوى رؤياكم بيننا يف أرض اجلهاد إعالء : أخي ثامر: (ألصحابه يقول فيها

وهذا عندما ننتصر , إن كان عيدكم يف السنة مرتني فعيدنا واحلمد هللا كثري 000كلمة اهللا

 .(ء اهللا يعترب عيدا  وهذا بفضل اهللا تعاىلعلى أعدا



لبيك لبيك 000هيب يا رياح اجلنة هيب وريب: وكان آخر الكلمات اليت خيطها يف الرسالة

 .إسالم البطولة كلنا نفدي احلمى

 .فنبتهل إىل اهللا أن تكون أبا الوليد قد فزت بالشهادة ونلت الدرجات العلى

  

واألحداث تتواىل وااهدين يواصلون , املعركة الشهيد بشري املصري وسراقةواستمرت

اجلهاز مفتوح , يرابطون يف اخلط األمامي والقذائف فوق رؤوسهم ال تكاد دأ, جهادهم

 .األخبار ال تنقطع جمموعة تلتف حول اجلهاز تريد أن تتابع أخبار ااهدين أوال  بأول

  ..بشري وسراقة: وجاء البيان سقوط شهيدين آخرين

, بسيط دون تعقيد, مل تتلوث نفسيته, على الفطرة اليت فطر اهللا الناس عليها: املصري بشري

كنت سلفيا  مث انتقلت إىل مجاعة التبليغ وأخريا  : يقول عن نفسه, واضح دون غموض

ما طفت هذا الطواف إال لتوايف : فرد أحد احلاضرين على الفور, جئت إىل اجلهاد

 .الشهادة

 .صدا يعد نفسه ونفسيته ملالقاة الكماة ومنازلة الطغاةوعاش بشري يف خميم 

فصار إخوانه يرددون هـذه  , كان إذا ناقش أحد إخوانه كثريا  ما يقول صل   على النيب

وكثريا  ما كانت تقوم بينه وبني عادل مداعبة رقيقـة  , اجلملة كلما واجهوه أو نا قشوه

: وكان يطلقون عليه, ن هفواموكان يتسع إلخوانه ويتجاوز ع, ومزاح لطيف مستساغ

 .(ذو القلب األبيض(

وكان يعد نفسة ملرافقة إحدى القوافـل  , أى بشري أعداد نفسه وانتقل إىل أرض الرباط

واشترك بشري وكـان  , ودامهتنا أحداث األيام األخرية من رمضان, اليت تدخل أفغانستان

  .على قدر يف اليوم الثالث من شوال مع الشهادة

 .اهللا أن جيعله يف الفائزين وأن جيمعنا به يف الفردوس األعلى فندعوا

قليل , شاب يدخل قلبك بال استئذان, الدمام-فهو من الشرقية) أمحد احلزامي(وأما سراقة 

, تسأله فيجيبك بقدر, وعلى ثغره ابتسامة ال تغيب, على وجهه إشراقة ال تفارقه, الكالم

ل اليزيد عن األجابة األوىل فتضطر للسكوت ألن فان كررت عليه السؤال تريد اإلستفصا



إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط (ابتسامته وأدبه متتص كل غضب 

فسألته عن سبب , كان حيمل ساعة يف جيبه يعلق خيطها يف عنقه, )الوجه وحسن اخللق

 . هذا فصرفين عن اإلجابة املباشرة بقوله إا رخيصة جدا

أن ابتسامته مل تفارق حمياه مضوا إىل رم : نية بعد أن مت رمضان وحدثين من رآهووافته امل

بأعمار أبنائنا سبقونا اىل ربنا ولكن الرمحة ليست بالعمر والشهادة , وتركونا وراءهم

أهم يقسمون رمحة ربك (فإن شهادة رب العاملني غري شهادة اجلامعات , ليست بالشهادة

م يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ حنن قسمنا بينهم معيشته

  .الزخرف) بعضهم بعضا سخريا ورمحة ربك خري مما جيمعون

 مث ذهب أبو الذهب

 ....احلمد هللا الواحد القهار

فبعد أسبوع فقط من مضي  منشد الطائف ليث املأسدة أمحد الزهراين ميضي على أثره 

 .هبويف نفس اجلادة أسد آخر هو أبو الذ

هناك وعلى شاطيء البحر وقريبا من اإلسكندرية تتفتح عينا هذا الطفل على احلياة والداه 

املرح , أله, قد هاجرا من السودان ليقيما يف مرسى مطروح كل شيء يف املنطقة باسم

وخاصة على رمال البحر حيث حيلو  الكالم ويعذب السمر ومير , ديدن هذا الشعب

 0الوقت خلسة

وال يغيب , واملزاح والنكتة هو الطابع العام لكل من يعيش هناك, واللهو, لعبوال, املتاع

عن بالك أن املنطقة سياحية تكون يف الصيف غاصة بكل املصطافني الذين يفدون إليها 

 .من كل حدب وصوب

كل شيء ميكن ان تتوقعه يف هذا اال سوى اجلد  وكل أمر ميكنك أن تتخيله أو تفكر 

يف هذا اجلو الالهي الصـاخب  .د والزهد والتقشف وحتمل املتاعب واملشاقفيه عدا اجلها

فما تكـاد  , ينشأ شهيدنا وقد ورث روح الفكاهة طبعا  دون تكلف وسليقة دون تصنع

, النكتة تفارق شفتيه وأخذ مكانه بني اجلماهري اليت ال تلوي على شيء وال يهمها شـيء 

 .صائب اليت تتواىل على رؤوس املسلمنيوال تستوقفها امل, وال تؤثر فيها األحداث



ويف اجلامعة ويف كلية الزراعة يرجع شهيدنا إىل اهللا من خالل بعض إخوانه الناشطني 

ويتلفت حوله لريى مكانا  , وحيمل الرسالة جبد, للعمل اإلسالمي ويأخذ األسالم بقوة

يف األرض  يصب طاقته اإلسالمية ويري اهللا منه حسن املصنع وصدق الرجوع فال جيد

منتجعا سوى أفغانستان حيث قامت احلرب على ساقها بادية نواجذها مملوءة أخالفها 

) الرمح األمسر(والقومي األملج )السيف األبيض(فحمل الصحيف األبلج ) أضالعها(

وتوجه إىل أفغانستان ولك أن تتصور معي كم يعاين الشاب الناشيء يف جمتمع فقري 

  ??!تصل اىل الف جنيهلتوفري مثن التذكرة اليت 

ويصل الشاب إىل أفغانستان ويعد نفسه بسرعة مث يتوجه مع قافلة إىل ختار هناك على 

 .حدود روسيا

  وإذا كانت النفوس كبارا          تعبت يف مرادها األجسام

وبقي هناك بصحبة أخيه ذبيح , والعزم نفاذ, ولكن الروح وثابة, وجسم حنيل, عود رقيق

وساعاته اليت يقطعها يتشوق للشهادة ) آموداريا(رمحن وقريبا من ر جيحون اهللا وعبد ال

وروح الفكاهة , ويف أحرج الساعات ما كانت النكته احلاضرة تفارقه, ويتطلع هلا

 .أصبحت جتري يف دمائه

ومبا أثرت ) ليس له دار سوى احلرب(وأيامه اليت انسلخت عنه وما داره سوى اهليجاء 

ورجع من ختار ) وأثرت سيوفه يف رؤوس األعداء(يف مجاجم األعداء  صوارمه البيض له

وميتشق سالحه ويهب , إىل بيشاور مث يترامى إىل مسامعه هجوم الروس على ننجرهار

عبد الرمحن (كالريح لنجدة اخوانه األفغان مث يعود ويشد الرحال يف هذه املره مع أخويه 

على ? بدأ ببناء قاعدة جديدة للجهاد وأينإىل جاجي وحيط رحاله هناك وي) وذبيح اهللا

 .ويواصل عمل الليل بكد النهار, بعد أربعة كيلو مترات من معسكرات العدو

كان صوته نديا ومع نرباته , أبو الذهب وهو حيفظ كتاب اهللا: قالو? سألتهم من إمامكم

ثلوج اليت بني ال, كنت أراه يصلي معنا الفجر مث يغادر وال أراه إال بعد العشاء, شجى

 0اليكاد شخص يقف هلا ويصرب عليها

ترى هذه اموعة وال يكاد أحدهم يزيد عن الثالثة والعشرين فيخيل إليك أنك تواجه 

أرواحا يف أشباح النمور وخمالب النسور قد حتفزت للوصاب وانقضت لألختالب وال فىت 



 -زكي على اهللا أحدا جيمع بني األدب اجلم واإلخالص كما حنسبه وال ن, مثل ايب الذهب

الذي تلمسه من خالل جلوسه بني يديك كالطفل الصغري يطلب منك الدعاء له 

, وقد حسبت أنه ال ميزح أبدا  ومل أمسعه ذات مرة يضحك مبلء فيه أو يهزل, بالشهادة

 .فعلمت أنه األدب الرفيع مع الكهول, النكتة ال تفارقه: وإذا ببعض من عايشه يقول يل

إم مصممون أن , وزمهرير الشتاء اليؤثر على صالبة الرأي ومضاء العزمية وطالت املدة

وال يكلون من مراقبة , حيرروا املراكز اليت تواجههم ويفتحوا الطريق الواسع إىل كابل

 .العدو وال من مجع املعلومات وال من اإلستعداد لإلنقضاض

ين أبو خالد الذي كان مث تقدم ونصب خيمة على بعد مائيت متر قرابة شهرين وحيدث

كنت أحس من أعماقي أن الرجل ماض إىل اهللا وأنه سيغادرنا عما : يساكنه يف اخليمة

كان يعمل يف نصب الصواريخ وإعداد السالح وتبني األهداف حىت الساعة , قريب

العاشرة ليال مث يأيت يتجاىف جنبه عن املضاجع ويغالبه الكرى وتأخذه سنة من النوم مث 

 .لساعة الواحدة ليال  وينهض ليواصل عمله والشباب هجعيستيقظ ا

ويقبل يوم العملية وأبو الذهب يتمىن أن ينال الشهادة ولكن الشهادة قدر مقدور وغيب 

 .(لكل أجل كتاب) (قد جعل اهللا لكل شيء قدرا(مسطور 

يوم وواصل العمل وبعد إسبوع بالضبط ويف ال, ومل يغادر الفىت خيمته ومل يقطع استعداده

املوافق اليوم الرابع والعشرين من ابريل ) -ه7041(السادس والعشرين من شعبان سنة 

كانت املنية للفىت مبرصد فخرج يرافقه شفيق وأسامه لإلستطالع وبعد ) م7891(سنة 

العصر أخذ الشهيد ميهد األرض بقدمه ألداء صالة العصر وإدا بلغم يتفجر حتت قدميه 

تقريبا  وأخذ األنفجار أصبعني من أصابع أسامة وأصابت وطارت قدماه حىت الركبة 

لقد حتققت الرؤيا اليت رؤيت له باجللوس مع امرأة مجيلة غراء اجلبني , شفيقا  شظية صغرية

 .فيبشر يف صباح هذا اليوم بالشهادة

, وبدأ الدم ينزف من رجليه املقطوعتني ويده البتراء وهو يردد حسبنا اهللا ونعم الوكيل

لى هذا احلال قرابة الساعتني مث أسلم الروح وكان آخر ما ودع به الدنيا يا حي وبقي ع

شهادة هللا أنه ما قصر , ومحل جثمانه الطاهر مث واراه التراب, يا قيوم برمحتك أستغيث



جتاه دينه وشهادة على زمالئه وإخوانه وأحبابه ومعارفه أنه بلغ حكم اجلهاد هلم وخط 

لتبقى أحرفا  من نور يف سجل اخلالدين وديوان العارفني فهل  بدمه الطاهر أسطر اخللود

يؤثر دمه الفوار الذي روى هضاب أفغانستان على من عرف هذا الطريق فيدرك أن أمر 

اجلهاد جلل وأنه فرض عني وأنه ال اذن للوالدين وال ألحد من العاملني يف تلبية نداء رب 

  ?العاملني

  يطاعن يف ضنك املقام عصيب        فىت اخليل قد بل النجيع حنورها 

  يعاف  خيام  الريط  يف  غزواته        فيا خيمة اإلغبار  أنت  حروب 

  فسالم عليك يا أبا الذهب يف اخلالدين, ومضى أبو الذهب اىل ربه وأصبح حديث السامر

. 

 (-عبد الرحيم العرجة-الشهيد ياسر أبو النور (عاشق احلوراء 

مشرق , فألول مرة رأيته يف مكتب اخلدمات) عبد الرحيم العرجة( أما ياسر أبو النور

من : ال يكاد جياوز الثامنة عشرة من عمره فسألته ممن الرجل فأجاب, الوجه ناصح اجلبني

فلسطني ولكن أعيش يف الكويت جئت أحبث عن قبول يف أحدى اجلامعات الباكستانية 

 .ولكين أود اجلهاد

فأصر أن يكون أحد جنودها وتوجه هذا ) مزار شريف( كانت قافلة متوجهة إىل بلخ

ومل تعجم احلياة عوده , الشاب الرقيق الذي مل يذق للشظف لوعة وال للحرمان مرارهة

ما كنت أظن ان , فيصلب ومل يكشر له الزمان عن أنيابه فيذوق احملن وجيرب بنات الدهر

األفغاين ولكنها بركة هؤالء الشباب يستطيعون أن يقدموا العطاء اجلزيل للجهاد 

اإلخالص وحرارة الصدق تذيب الغواشي عن قلوب الناس فتدخلها هذه النماذج بال 

 .استئذان

مزار (رافقه السفر وعاش معه فترة يف بلخ ) شاب عريب(حيدثين عنه أسد اهللا أبو أسيد 

علت كان حمبوبا من قبل ااهدين األفغان وكان يتميز بصفتني بارزتني ج: فقال) شريف

إنكم لن تسعوا الناس (بسط الوجه وحسن اخللق : حبه خيترق شغاف القلوب أوال  مها

فبشاشة وجهه وسعة صدره وسعت ) وحسن اخللق بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه



وثانيهما شجاعته اخلارقة وحرصه الشديد على الشهادة  خري , الناس فوسعوا له قلوم

طار  -ضجة خميفة- على متنه كل ما مسع هيعة أو فزعة الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطري

 .(مظانه -يطلب املوت-إليها يبتغي 

لشجاعته , )جمنونا(أي ) ديوانه(يسميه ) حممد علم(كان األمري العام جلبهات مزار شريف 

أول شهيد عريب يف مزار شريف وجبانبه (وكان ياسر يوقع رسائلة دائما , اخلارقة النادرة

 .(-احلورية-ء عاشق احلورا

 : وكان ال يسمع مبعركة إال طار إليها فرحا, دمث األخالق, كان مرحا 

   فج يكاد صهيل اخليل يقذفه           عن سرجه فرحا  بالغزو أو طربا

 : ولسان حاله يردد دائما

  يلذ ألذين مساع الصليل             ويبهج نفسي مسيل الدما

 وذال  وإين لرب اإلبا      أهونا  وعندي ون احلياة      

وكانت رؤاه , وكان كثري التالوة للقرآن الكرمي وكان يصوم اإلثنني واخلميس غالبا 

وكان يكتب , ورأى احلور العني يف منا مه, رأى نفسه عدة مرات شهيدا, كفلق الصبح

 .ارإلخوانه بالرؤيا اليت كان يراها ويقص الرؤيا يف رسائل طويلة إلخوانه العرب يف مز

كانت بداية صلته باجلهاد نزوله إىل كونر عند أسد اهللا يف معسكر أسامة بن زيد وكان 

 :كثري الكالم بعدها عن أسد اهللا وعن كونر

  كم منزل يف األرض يعشقه الفىت          وحنينه أبدا  ألول منزل

ات ويتحرق ألنباء اجلبه, يتتبع أخبار املعارك, ومضى عبد الرحيم يبحث عن املوت

 .الساخنة ليصطلي بنارها طمعا أن حيميه اهللا من نار اآلخرة

حيث يترقبها كل مؤمن ليغسل ) -ه6041(وجاءت العشر األواخر من رمضان سنة 

ولكن ياسرا  مجع بني الدعاء , ذنوبه ويضرع إىل اهللا بالدعاء ليقبل توبته وميحو حوبته

وتوجه إليها ياسر وكان ) عشر را  الثمانية(والعمل فسمع أن هنالك عملية يف هشدا ر 

على موعد مع القدر املربوم والوعد احملتوم وفوجىء ياسر مع جمموعته بقوة من الدبابات 



والطائرات وحاول ياسر أن يرد عن نفسه ولكن قدر اهللا نافذ فأحاطت به جمموعة من 

يهم وهرب فلحقوا األعداء واستطاعوا أن يلقوا القبض عليه وقيدوا يديه فأفلت من بني أيد

به والقوا عليه القبض مث زجوا به يف داخل طائرة اهلليو كبتر وقبل أن تطري الطائرة ألقى 

بنفسه من الطائرة وهرب فدخل بستانا  لفالح وخبأه الفالح وانطلقت كالب الصيد 

 .تبحث عن فريستها ودل بعض املنافقني على بستان الفالح فجاءوا به وضربوه فدهلم عليه

 .ويف اليوم التايل نقلوه إىل كابل) مزار شريف(ذوه إىل مركز الوالية وأخ

  :حب ااهدين األفغان للعرب

وعندما يبلغ النبأ جلبهة فكأن صاعقة خرت عليها من , وخيم احلزن على جبهات الوالية

واختفت من بينهم دندنة القرآن , الشجاعة) جمنون(ديوانه  -السماء لقد أسر ليث النزال 

وغابت اإلبتسامة املشرقة اليت اعتادوا أن يروها , )عبد الرحيم(اشعة اليت يرتلها ياسر اخل

وكان قتل جمموعة من خيارهم أحب اليهم من أسر ضيفهم العريب , مرتسمة على وجهه

أمري ااهدين هناك ) حممد علم(وقع املصاب عظيما  على نفس , ولقد كان, الشجاع

, وكيف يواجه إخوان ياسر من العرب باخلرب, ر ألف جماهدوالذين بلغ تعدادهم ستة عش

  :من فقد ضيفه ولكن وألن يسقط مائة من الشهداء بني يديه أحب إليه

   إذا أراد اهللا إنفاذ أمر           سلب من ذوي العقول عقوال

 :تبادل األسرى

ألسرى وكان لدى حممد على ضابط روسي فطلب الروس مبادلته مبجموعة من األفغان ا

فقالوا , حنن نريد عربيا واحدا مقابل تسليمكم القائد الروسي: لديهم فرد عليه حممد علم

أطلب من األفغان ما شئت دون هذا العريب فرفض إال العريب مقابل الروسي وأخريا : له

فطلب حممد علم أحد عشر قائدا  من ااهدين األفغان مقابل , لقد قتلناه, قال له الروس

 .بط الروسي ومت التبادلهذا الضا

أن يكون لقي  -عز وجل-فإن كان حقا  ما قاله الروس وهذا هو الغالب فنرجو اهللا 

حادي (احلوراء اليت عشقها وطاملا متىن لقاءها وكما قال ابن القيم يف وصف احلور 

  :(41األرواح 



  عظمواهللا   كم    خرية     أن    تبسمت            أضاء هلا نور من الفجر أ

  فيا  لذة  اإلبصار  إن   هي   أقبلت            ويا لذة  األمساع  حني   تكلم

  ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت            ويا  خجلة الفجرين حني تبسم

  فإن كنت  ذا   قلب   عليل   حببها             فلم يبق إال وصلها لك  مرهم

  فهذا زمان  املهر  فهو  املقدم               فيا خاطب احلسناء إن  كنت  راغبا

فبأي آالء ربكما , فيهن خريات حسان( -عز وجل-هي احلورية كما قال اهللا : واخلرية

 (حور مقصورات يف اخليام, تكذبان

 

 

 (أبو حامد مروان(خاطب العيناء 

 

, نفسه صادقا  مع) مصطفى احلاج خليل(كان خاطب العيناء ذبيح اهللا أبو حامد مروان 

, محل املبدأ الرباين وعاش من أجله, واضحا  مع عقيدته ومبادئه, صرحيا  مع أصحابه

 . شهيدا -عز وجل-وضحى بكل ما ميلك حىت لقي اهللا 

بأن مالئكة :  تفتحت عيناه يف أدلب يف أرض الشام املباركة اليت وصفها رسول اهللا ص

 .اهللا باسطة أجنحتها على أرض الشام  حديث صحيح

حتارب القيم وتدمر , اك ترعرع وال يسمع إال أن الطائفة النصريية آخذة خبناق املسلمنيهن

لقد كان يسمع من آبائه أن هؤالء الطغاة قبل سنوات كانوا يبيعون بنام , األخالق

لقد كان عمره سنتني عندما كانت حمطة دمشق , ليعملن خادمات يف بيوت املسلمني

  :تردد

  شريك له          وبالعروبة دينا  ما له ثاينآمنت بالبعث ربا  ال

  هات   سالح   وخذ   سالح           دين  حممد  وىل   وراح



, لقد كان يسمع قصص احلرائر واحملصنات اللوايت كانت ثيان متزق يف شوارع الشام

 .وأنباء املسلمات الصابرات اللوايت محلن سفاحا من جنود الطغيان يف سجن تدمر

هذه األخبار تعتلج يف نفس هذا الغالم فتلتهب مشاعره وحتترق أعصابه يتلفت كانت 

وكان يبحث مع من , حوله يف هذا الظالم الدامس لعله يرى بارقة أمل أو بصيص نور

وبدأ يسمع عن مروان حديد فأصبح مروان البطل الذي ميأل عليه , يبحثون عن خمرج

يسمع وقوف مروان أمام الدولة سنة  ,حياته من بعيد يسمع قصص البطولة والفداء

ويترامى إىل مسامعه تلك احملكمة األسطورية , بعد أبيات الشعر آنفة الذكر) م4691(

مث يصدر حكم اإلعدام , اليت شكلت ملروان آنذاك ووقفته الشاخمة املشرفة أمام الطغيان

ه اهللا  رمح-مث يعفى عن مروان ومن معه بعد أن تدخل شيخ مشايخ محاة , على مروان

 .حممد احلامد

وتأيت أحداث الدستور يف بداية السبعينات ويقف مروان كالطود الشامخ مث خيتفى الشيخ 

مروان مث يلقى القبض عليه بعد مقاومة شبه خيالية ويعرض عليه الطاغية املهادنة فريفـض  

 .ميلك بإباء وتكون اية الشيخ مروان يف السجن بعد أن بلغ األمانة ودفع هلا أغلى ما

وتأيت كتيبة الشيخ مروان الصامته يقودها عبد الستار الزعيم , )مروان(مسى مصطفى نفسه 

مكانه يف الكتيبة اخلرساء ويشترك ) مروان(وبسام أرناؤوط وعدنان عقلة ويأخذ ذبيح اهللا 

ضد النظام الطاغويت بعمليات كثرية وأخريا  يلقى القبض عليه وحيكم عليه مع سبعة عشر 

  :وتبدأ النفوس تستعد ليوم اللقاء وهي تنشد, انه باإلعداممن إخو

  الروح ستشرق من غدها         وستلقى اهللا مبوعدها

فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال : (ولكن األجل قدر مقدور وغيب مسطور

واهلرب من سجن الربامكة يكاد يشبه اخليال إن مل يكن ضربا  من احملال .(يستقدمون

) نافذة(واستطاع أحدهم أن يرى قريبا  من كوة , ليس بعيدا  عن الكبري املتعال ولكنه

املرحاض منشارا  صغريا  صدئا  فأخذه وصاروا ينشرون كل يوم من نافذة السجن 

الرهيبه ملم واحد وذات ليلة ويف الساعة الثانية ليال  قفزوا من النافذة اليت تعلو عدة 

ترقوا الساخة إىل ساحة أخرى مث قفزوا من فوق السور أمتار فوقعوا يف الساحة مث اخ

حنن : (قالوا, من أنتم: إىل الساحة الثالثة حيث يرون جنديا  من حرس الطاغوت فقال



دعوين أنا : فجف لعابه وضاقت الدنيا يف وجهه وارتبك وقال) اإلخوان املسلمون

ا  بسيارته صاحب عيال فأخذوا بندقيته ومضوا وقفزوا عن السور فوجدوا ضابط

حنن اإلخوان املسلمني فخارت قواه وطلب منهم : فأجابوه: فأوقفوه وسأهلم من أنتم

إال يقتلوه فطلبوا منه أن يوصلهم إىل أي مكان بعيد واستلم أحدهم قيادة السيارة 

ووصلوا احلدود وانطلقت الطائرات تبحث عنهم ووصلت ووصلت يف اللحظة اليت 

 .سكوم لوال كتاب من اهللا سبقعربوا فيها احلدود وكادوا مي

وأخريا  وصل أبو  زياد إىل باكستان للدراسة وقبل يف اجلامعة ورأيته ذات يوم فسلم علي 

 ?وهش يف وجهي وسألته من أنت فأجابين بقصته

ال يليق بك أن تنزل من قمة اـد  : فأجبته? ما رأيك يف دراسيت هنا, مث بادرين بالسؤال

وتقتل فيها , قاعد اجلامدة أربع سنوات متوت فيها نفسيتك تدرجييا والعزة وتعيش بني امل

ال : فقلت, إذن اترك اجلامعة: فقال, وحتكم على نفسك باملوت هذه املدة, غريتك ببطء

 . ترجع إليها غدا

وقبل النصيحة بنفسيته الصادقة وكان أبو أسيد كذلك قد قبل يف اجلامعـة فاستنصـحين   

قبلها بشهرين ) اد وكان أبو أسيد قد عاد من مزار شريف وبلخفنصحته بالذهاب إىل اجله

وسارت القافلة تضم بـني رجاهلـا هـذين    , تقريبا  وصمم اإلثنان على التوجه حنو بلخ

 .البطلني

وقسـم  , والطريق إىل مزار شريف تستغرق شهرا  كامال  على األقل مشيا  على األقدام

 هذه الثلوج من أظافر وكم جتمدت من ليس بالقليل منها تكسوه الثلوج وكم سقطت يف

وصل أبو زياد بلخا  وكان يلقب نفسه بأيب حامد مروان ألنه يعشق مروان حديد , أصابع

ويف مزار شريف صار يستمع إىل قصص البطولة والفخار عن ذبـيح اهللا  , رغم أنه مل يره

ب نفسه بذبيح الذي أسس احلركة اجلهادية يف مزار وأصبح قائدا  عاما للجهاد هناك فلق

 .اهللا

, حريصا  على الشهادة وكان بطال  مقداما  وأسدا  هصـورا  ) أبو زياد(كان أبو حامد 

ولكن األمر الذي يؤرقة أنه مل يشف صدره من أيب عبد اهللا املنافق الذي سلم عدنان عقلة 

 .فكان يردد أنه ال بد من قتل هذا الرجل



فـربض  ) مضاد الطـائرات (صة الزكوياك وكان أبو حامد يتقن الرماية على السالح خا

كالليث يف قمة جبل وأمامه الزكوياك ينتظر املوت واستطاع بفضل اهللا أن يدرب جمموعة 

وأحبه األفغان لبطولته وعبادته فقد كان يصـوم األثـنني   , من األفغان على هذا السالح

ع بفضل اهللا واستطا, واخلميس مع الدكتور صاحل الذي يدير مستشفى جبانب تلك الرابية

كان حريصا  على املوت فقد , يقول يل أبو أسيد لقد رأيت حطامهما, أن يسقط طائرتني

اقترب ذات مرة من املطار حىت أصبح على بعد ثالمثائة متر وزرع األلغام فانفجرت دبابة 

 .من دبابات الكفار

ن سـبتمرب  املوافق اليوم الثاين عشر م) -ه7041(ويف اليوم السادس عشر من حمرم سنة 

كان أبو حامد على موعد مع القدر فقد أغارت الطائرات عليه فأصـابه  ) م6891(سنة 

صاروخ فأفاضت روحه إىل بارئها وهنالك وفوق تلك القمة يف زاري وجبانب املستشفى 

ولعله لقي العيناء اليت كثريا  ما كان يردد ذكرها وال يسـقط  ) ذبيح اهللا(رقد أبو  حامد 

املبارك يف كتابـه اجلهـاد    وقصة العيناء قصة عجيبة طريفة يرويها ابن ,امسها عن شفتيه

 .(441(ص

  

 :قصة العيناء

يروي ابن املبارك يف كتابه اجلهاد بسند صحيح عن ثابت البناين أن فـىت غـزا زمانـا     

واهللا مـا أراين لوقفلـت إىل أهلـي    : فحدث نفسه فقال, وتعرض للشهادة فلم يصلها

مث أيقظه أصحابه لصالة ) اخليمة(يف الفسطاط ) نام قبل الظهر(أي مث قال : قال, فتزوجت

أين : فبكى حىت خاف أصحابه إن يكون قد أصابه شيء فلما رأى ذلك قال: قال, الظهر

فقمت : قال, انطلق اىل زوجتك العيناء: ليس يب بأس ولكنه أتاين آت وأنا يف املنام فقال

على روضة ما رأيت روضة قط أحسن منها فإذا  معه فانطلق يب يف أرض بيضاء نقية فأتينا

: فيها عشر جوار ما رأيت مثلهن قط وال أحسن منهن فرجوت أن تكون إحداهن فقلت

فمضيت مع صاحيب فاذا روضـة  : قال, هي بني أيدينا وحنن جواريها: أفيكن العيناء قلن

أخرى يضعف حسنها على حسن اليت تركتها فوجدت فيها عشرين يضاعف حسـنهن  

: قلـن , أفيكن العيناء: لى حسن اجلواري اليت خلفت فرجوت أن تكون احداهن فقلتع



مث انتهيت إىل قبة من ياقوتـة  : قال, هي بني أيدينا وحنن جواريها حىت ذكر ثالثني جارية

محراء جموفة قد أضاء هلا ما حوهلا فقال يل صاحيب ادخل فدخلت فإذا أمرأة ليس للقبـة  

وال : اخرج انطلق قال: ساعة فجعلت حتدثين فقال صاحيبفجلست فتحدثت , معها ضوء

أفطر عندنا الليلـة فلمـا   : فقمت فأخذت بطرف ردائي فقالت: أستطيع أن أعصيه قال

يـا خيـل اهللا   (فبكيت فلم يلبثوا أن نودي يف اخليـل  , أيقظتموين رأيت أن ما هو حلم

لشمس وحـل للصـائم   فركب الناس فما زالوا يتطاردون حىت إذا غابت ا: قال, )اركيب

وكان صائما  وطننت أنه من األنصار وظننت أن ثابتا  كان , األفطار أصيب تلك الساعة

 .يعلم نسبه

رحم اهللا ذبيح اهللا خاطب العيناء ونرجو اهللا أن جيمعنا يف الفردوس األعلى مـع النبـيني   

 : والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

  فإا            منازلنا األوىل  وفيها  املخيمفحي على  جنات  عد ن  

  ولكننا   سيب العدو  فعل  ترى            نعود   إىل  أوطاننا   ونسلم

  فيا  بائعا   هذا  ببخس  معجل             كأنك ال تدري وال أنت  تعلم

  فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة            وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم

أمتىن تطأ رجلي بالد اإلمام البخـاري  : كم كان يقول يل: عنه أحد معافه فيقول حيدث

 .عندما أصل بلخ

  

  :بعض صفات الشهيد

لقـد  : (لقد عزفت نفسه عن الدنيا فيقول يف أحدى رسائله من اجلبهة: عزوفه عن الدنيا

 .(تركت الدنيا ووطأت كل الطواغيت بقدمي وترفعت عنهم

وأدرك أسـاليب  , لقد أدرك الشهيد الوضع احلقيقي للجهاد: اجلهادرؤيته الثاقبة حلقيقة 

 .الروس املاكرة يف أرض اجلهاد

يا أخي إن الشعب األفغاين أحـوج مـا   : (فيقول يف إحدى رسائله يصف الواقع األفغاين

ويتابع رسالته ليقول فيا شباب , يكون إىل الشباب العرب ألن احلرب الطويلة أثرت فيهم

ويا شباب األسالم أدركوا اإلسالم ببقية اجلهاد , اجلهاد قبل فوات األوان العرب حى على



, يف أفغانستان تعالوا وعلموا األفغان وارشدوهم حىت يستمر اجلهاد ويصلح احلال اخلطري

      0احلاجة ماسة جدا إىل التعليم وإدارة املدارس قبل السعي اىل املشاركة يف املعارك

إىل كل صابر , إىل كل ظامئ لنور اهللا: (شباب ما وراء احلدود  ويقول يف رسائله خماطبا

 0حمتسب

فالليل واجلبال والسفر راملركـب واحلمـار   , إىل احلياة الصحابية,  تعالو  إىل حيث النور

واجلوع والعطش واخلبز والسفر على األقدام بالسـاعات واأليـام واألسـابيع    , والزبيب

ويقـول إننـا   ) مباشرا كما ربطتنا م روحيا وفكريا  لتربطنا حبياة الصحابة ربطا عمليا

حباجة اىل اجلهاد الذي يصقل النفوس ويهذا ويطبعها بطابع اإلسالم العملي الذي خيتلط 

مع الدم واجلوارج فيجعل كل ذرة يف جسدك خلية حية إسالمية تتخلص مـن أمـراض   

فهـو ألـذ    -د للطائراتاملضا-وأما حديث الزكوياك : (ويقول أيضا , )النفس والدنيا

 0)عروس كل عروس أمجل من اليت قبلها وأطيب وأنعش من الدخول على مائة

 

  

 )صفي اهللا أفضلي(الشهيد 

 !?أحقا  قضى أسد هرات

حيث أصـيل الشـمس   ) هـ7041(يف يوم السبت اخلامس عشر من ذي القعدة سنة 

لضبط جلسـت  وبعد صالة العصر با, بريقا  ذهبيا ) صدا(يسكب على صفحات جبال 

وجرى فجـأة  .. أصغي أليب صادق وهو حيدثين عن حاجات ااهدين ويطالب بقضائها

لقد استشهد صفي اهللا أفضلي يف هرات : قال, على لسانه خرب نزل على فؤادي كالصاعقة

أم تراك ! ?ما تقول -أحقا -فاستفسرت منه عن اخلرب , فما كادت أذناي تصدق ما أمسعه

ومل , )صـفي اهللا (فعاد مؤكدا  لقد استشـهد  ? ى بعض األلسنةمسعت اشاعة ترددت عل

أمتالك دموعي اهلاتنة اليت غمرت عيين وحاولت أعصايب الكليلة أن حتتمل هول النبأ الذي 

-ولكن ثقل اخلرب على قليب أضفى على نفسـي وجومـا    , صمتت له كل أوتار النفس

 .وحرية مذهلة -موحشا 

ذي كان يفضي على هرات نضارة وـاء وإشـراقة   أحقا  ذوي ذلك الغصن الرطيب ال

 .أحقا  مضى ذلك األسد اهلصور الذي ترهبه روسيا األيام والشهور, ورواء



وظلها الوارف ومعينـها العـذب   , وشرياا الدافق, كنت هلرات بفضل اهللا قلبها النابض

 .الذي تنهل منه األدب والرجولة والعز والشرف والكرم

  .مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقافرمحك املوىل عز وجل 

 :نشأتــه

يف مديرية غوريان التابعة هلرات ) م4591(يف بيت عز وحمضن تربية ولد صفي اهللا سنة 

وكرمي عرق فلقد سبقه على , وأصالة معدن, وترعرع مع نبل حمتد -قيسان-يف قرية 

أفضلي الذي كون مع أخيه يف اهللا سيد نوراهللا طريق الدعوة إىل اهللا شقيقه حفيظ اهللا 

 .اإلسالمية يف هرات عماد بعون اهللا النواة األوىل للحركة

وخترج حفيظ اهللا أفضلي من , كان كل منهما مشعال  من مشاعل النور يف جامعة كابل

وأقبلت أيام داود وقررت احلركة مواجهة نظام داود بالقوة , كلية اآلدابـقسم اإلعالم

مث ذهب الداعية ) سيد نور اهللا(لحة وكان أول من اعتقل من أبناء احلركة اإلسالمية املس

إىل هرات وأخذ يتنقل بني البيوت حمرضا  األمة على ) سيف الدين نصرت يار(الكبري 

القيام ضد داود وخاصة القادة ذوي اإلجتاه اإلسالمي أو الذي مل يعهد منهم عداء هلذا 

ومحل املهندس حكمتيار راية الكفاح املسلح بعد أن .اإلسالمية الدين أو ألبناء احلركة

ونظم حكمتيار جمموعات , اعتقل األمني العام للحركة اإلسالمية املهندس حبيب الرمحن

تقوم باهلجوم على مرافق الدولة لتشل حركتها وتربك مسريا فنظم جمموعة توجهت حنو 

حتت إمرة  مولوي حبيب الرمحن  وثالثة حممد عمر وأخرى إىل لغمان .د"بدخشان أمريها 

وكان حفيظ اهللا وأخوه صفي اهللا ضمن جنود أمحد , بإمرة  أمحد شاه مسعود إىل بنجشري

واستشهد حفيظ اهللا , شاه حني استوىل على مديرية بنجشري وبقي فيها ثالثة أيام يديرها

, من عمره وكان صفي اهللا آنذاك يف احلادية والعشرين, )م92/6/5791(أفضلي يف 

ولكنه رضع لبان الدعوة اإلسالمية منذ نعومة أظفاره إذ انضم إىل احلركة اإلسالمية 

عشق العلياء وكانت الرجولة مع اإلباء مما له من بيتهم وهو حياول ,  عاما) 71(وعمره 

وواصل صفي اهللا مسرية البيت اجلهادية وجادته , أن يتأسى خطى أخيه الشهيد الراحل

مث محل الراية اليت بقيت مرفوعة , كلية العلوم -فقد خترج من جامعة كابل, لبناءهالتربوية ا

 . بيده حىت خر شهيدا



 :كارثة هرات

أيام تراقـي إذ انـتفض الشـعب    ) م51/3/9791(وشهدت هرات املأساة املروعة يف 

 ووقف اجليش, بتحريض أبناء احلركة اإلسالمية وكان لصفي اهللا القدح املعلى يف القضية

جبانب الشعب املسلم يف هرات ضد احلكومة امللحدة العميلة واستوىل اجليش على مجيـع  

مرافق الدولة وطهر مجيع مؤسساا من الشيوعية وأذناا ومنتفعيها وأقبل الشعب معـربا   

عن فرحته ذا النصر املبني وأقبل الدب األمحر بأساطيله الربية واجلوية وحول األرض إىل 

نريان املشتعلة وبقي يسحق هذه اجلماهري املتجمعة حىت قتل يف يوم واحد من براكني من ال

ألفا  وعاش صفي اهللا الكارثة املزلزلة بأعصابه ودمه وصمم أن ينـازل  ) 52(أهل هرات 

الطواغيت مهما جلت التضحيات وغلت األمثان وأخذ الناس يتجمعون حوله وفاء لـدم  

الذين ابتدأوا املسرية وأرسوا أحجار األساس مليثاق  أخيه حفيظ اهللا ورمزا  لعهدهم بإجالء

وقد عني األستاذ رباين صفي اهللا قائدا لعدة جبهات يف هرات وأطلق عليهـا  , الدم الغايل

الرائد عزيز اهللا ) جكتوران(اسم أخيه الشهيد حفيظ اهللا أفضلي وشارك يف املسرية أخوه 

ان حمط أنظار أبناء الـدعوة ووجهـة   أفضلي الذي يكرب اإلثنني سنا  ولكن صفي اهللا ك

 .محاا وجممع الشم العرانني من جماهديها

  رأيتك لو مل يقتض الطعن يف الوغى          إليك انقيادا  القتضته الشمائل 

كرمي مىت استوهبـت ما أنت راكــب           وقد لقحت حـــرب  فإنك 

  باذل

ال يلتفت وال يتردد وااهدون حطوا  وسار صفي اهللا يف هذا الطريق الالحب الطويل

 .رحاهلم عنده وألقوا مبقاليد األمور بني يديه

 :طبيعة هرات

واحلرب العوان ) غابة(وال أمجة ) تله(هرات مدينة أقيمة يف سهل فسيح ال جتد فيها أكمة 

اليت دارت رحاها خالل هذا العقد يف أفغانستان حتتاج إىل اجلبال الشم الـيت  ) الشديدة(

ؤوي ااهدين وإىل الغابات الكثيفة اليت تواريهم وتسترهم عن أعني احلاقدين واملـارقني  ت

 :يتحركون بني أدغاهلا وأشجارها ولكن

 إذا مل يكن إال األسنة مركبا           فما حيلة املضطر إال ركوا 



سان ويف داخل هرات يقيم قواعده ويبين مراكزه ينازل الروس صباح مساء ويتملك اإلن

العجب وهو يرى هؤالء األبطال يواجهون الشيوعية يف ميدان فسيح وسهل مكشوف 

 .الترى فيه عوجا  وال أمتا

وكنت وما زلت الينقضي عجيب من استمرار اجلهاد يف مناطق الصحارى وخاصة هرات 

وقندهار وقد شهدت هاتان املنطقتان عرب السنني العشر العجاف أشرس املعارك وأشد 

ففي , )لكم اهللا أيها ااهدون وخاصة أبناء هرات وقندهار: (وأقول دائما  املواجهات

, هرات مديرية امسها اجنيل فيها حوايل الفي قرية يعجز كأن جتد بيتا من بيوتنا ساملا 

ويصعب عليك أن ترى سقفا  قائما  على جدرانه ومع ذلك فاملعركة مستمرة يقودها 

 .هللا هؤالء الشباب الذين نذروا أنفسهم

وتزداد مشقة اجلهاد بسبب الصحاري الشاسعة اليت يضطر ااهدون لقطعها ال ينتظرون 

إال طائرة تباغتهم أو دبابات تصادمهم او كمينا يف عماية الصبح حيصد عددا   كبريا  

منهم وقد يضل بعض ااهدين يف هذه املفاوز املترامية والقفار الواسعة فيه لكون جوعا 

 .وعطشا

ــاعـــةا:  

قام الروس دم السدود املعدة للري وقد شهدت هرات يف الفترة األخرية سنوات عجاف 

أقفرت األرض وأجدبت السماء وأمسكت قطراا وعم اجلفاف وعز الطعام وصار 

الرغيف كالبدر ال حيظى به إال القليل وأخذ صفي اهللا مع جنده يكابد اجلوع ويغالب 

وانقلبوا , مل اإلسالمي فلم جيدوا يدا  حانية وال قلبا  رحيما املخمصة ونظروا إىل العا

يبحثون عن خمرج أسد جماعتهم فلم جيدوا سوى بقايا اإلقط الذي تبقى يف السنوات 

ولقلة اخلبز , املاضية من اللنب اجلاف وبدأوا يسكتون اجلوع بالتهام بعض قطع األقط

ة فجاءوا إىل بيشاور يف هذه املره يبحثون وانقطاع األرز أصاب كثريا  منهم القرحة املعدي

عن العالج والدواء واستطاع صفي اهللا أن جيتاز هذه احملنة بعون اهللا ووصله يف السنة 

 .األخرية بعض املساعدات اليت خففت من املصاب

 :استشهاد أصحابه



, ونصره اهللا عزوجل وأخذ يتنقل من نصر إىل نصر, واصل صفي اهللا مسريته اجلهادية

ندما تلفت حوله مل جيد من الذين شاركوه املسرية منذ بداية الطريق إال القليل فقد وع

سقط قبل سنتني ساعده األمين وركنه األول قاضي عبد الرحيم رمحاين الذي كان يعد 

واستشهد عبداهللا , وكم عز على استشهاده, األب الروحي والفقيه القاضي والداعية املريب

وقتل ماما عبد العلي , عيم امليليشيا ت الذي فجعت بقتله روسياجان الذي قتل شري آغا ز

وقبل عام تقريبا  هجمت روسيا هجوما  كاسحا  على احلدود , واملهندس مري أمحد

وكان قاسم ابن عم صفي اهللا قائدا  فيها ) العني احللوة(ككري وعلى ششما شريين 

أنا جندي : (وقال لصفي اهللاواستشهد قاسم فتقدم خليفة سبحان قائد احلزب اإلسالمي 

من جنودك واعترب أن قامسا  ممثل يب وجاء صفي اهللا وكان غائبا  عن أرض املعركه فجاء 

, )ششماشريين(متحامال  على نفسه وعلم باستشهاد ابن عمه قاسم وسقوط قاعدته 

والربد ذا القسم أمر دونه خرط القتاد , وسار وحيدا  مع طاهر من ككري إىل دوآب

ومل يكن أمرا  هينا أن يتحدى , ي صفي اهللا يقاتل حىت دخل القاعدة وصلى ا العصروبق

 .القوة الروسية وينازهلا يف ميدان مكشوف

 :استشهاد عتيق اهللا ابن عمه

وأراد والد , وعتيق هذا قد نذرنفسه على أن يصطاد كل يوم شيوعيا  يف أسواق هرات

ريت احللويات وجاءوا ا ويف اليوم احملدد وصل واشت, عتيق اهللا أن تقر عينه بزواج ابنه

عتيق اهللا شهيدا  ووزعت احللوى فرحا  بالشهادة وقد استشهد يف دوآب بعد نصر احتل 

 . وكان صائما مراكز شيوعية) 6(به 

 :دخول قزل إسالم

قزل إسالم قلعة من قالع الكفر اختذها الشيوعيون مركزا  إلقامتهم وحصنا  حلماية 

قاموا فيها اخلنادق واملالجيء اإلمسنتية املستورة مع التحصينات الشديدة اليت أنفسهم فأ

جتعل اقتحامها دخوال  يف أهوال نار مستمرة ال تنطفيء وقرر صفي اهللا مع حممد إمساعيل 

وخليفة سبحان قائد احلزب اإلسالمي غزوها واقتحامها ويف ) القائد العام للجمعية(خان 

دة رجل واحد وكان صفي اهللا يف مقدمة ااهدين الذين عربوا يوم واحد شدوا عليها ش

السراديب حتت األرض يطهروا مـن أرجاس الشيوعيني وأدناس أذنام وبينما كان يف 



حيمل -أعماق املالجيء املظلمة وهو يصيح بالكفار أن يسلموا انفسهم وإذا بشيوعي 

خذ بيدي أسريا  فألن : شيوعيفقال ال, أنا صفي اهللا: فقال? يسأل من أنت -رشاشه

 . تأسرين أنت أحب إيل من أن يأسرين غريك وكان هذا قبل أربعة أشهر تقريبا

 :استشهاد فقري أمحد

وقبل شهر واحد استشهد ابن أخته فقري أمحد أحد قادة جبهات صفي اهللا رغم أن عمره 

فإن فقري أمحد ال , ال يزيد عن اثنني وعشرين عاما اال ان اشهر القادة يف هرات حيترمونه

فإن زاغت العيون هلول احلرب تراه مع أدب رفيع وشجاعة منقطعة النظري , يشق له غبار

 :تواضع صفي اهللا مع شجاعته.فرمحه اهللا وأسكنه فسيح جناته, ومحاسة متفجرة

صامت ال , جلست إليه عدة مرات فكأنه تلميذ صغري مؤدب جيلس يف حضرة مدرسيه

فإن سئل أجاب بقدر كلمات , ي مطرقا  رأسه وال يقاطع حمدثهيصغ, يتكلم إال بقدر

, معدودة تود لو زادت ألا خترج من قلب فتنزل على القلب كأا الروح والرحيان

وضمتنا ذات ليلة جلسة آنسة ملك فيها القلوب حبديثه العذب الساحر ولشدة سيطرته 

باءته البيضاء الثمينة اجلميلة على النفوس مل يتمالك أبو مازن نفسه فقام وخلع عليه ع

 .ال أملك أمثن منها أهديكه: ومشله ا مث طوقه بذراعيه حبا  وإعجابا  وقال أبو مازن

ومع هذا احلياء اجلم واألدب الرفيع كانت امساله تنشق عن أسد عرين ولشدة هيبته يف 

ع عدوه عن الصدور فقد أعد له أعداؤه كمينا  وعندما أقبل صفي اهللا عليه مجدت أصاب

 .الزناد وتقدم صفي اهللا وأخذ السالح من يده

 :سالحي من عدوي

كان يردد أنا ال أريد مساعدة من أحد ألن سالحي وذخرييت مما أغتنمه من يد عدوي 

 .وقبل أن يستشهد أرسلت إليه قريتان من الشيوعيني واستسلمتا له

مائتني وستني قطعة  -اضييف العام امل-هذا وقد غنم خالل مثانية أشهر يف داخل هرات 

 .سالح بني خفيفة وثقيلة وهذه الكمية ليست بالقليلة يف تلك املناطق

 :إعجابنا بـــه



أقام , كان خيتلس القلوب اليت ختالطه ويسحر األلباب اليت تصغي إليه والعيون اليت ترمقه

ن والعرب األخ سيد نور اهللا عماد على شرفه حفل عشاء حضره جمموعة من أبناء افغانستا

فكان حمل إعجاب اجلميع وحديث السامر يف بيشاور ولشدة إعجابنا به فقد توج ت 

 .بصورة له) عرب وبصائر(كتايب 

 :شفافيته

أنت : وكان الينظر إليه إال ويقول) من تركيا(كان معه أحد ااهدين امسه حممد التركي 

وحلقه صفي ) د التركيحمم(لقد استشهد , وكان حديث القلوب صادقا مع القدر) شهيد(

وقد اتصل به سيد نور اهللا قبل  -إن شاء اهللا -اهللا بعد مخسة أشهر وهناك تلتقي األحبة 

لقد كنت : لقد اتصلت بك مرارا  فلم أجدك فرد صفي اهللا: استشهاده بأيام قائال  له

ائرها سيد نور اهللا ان روسيا تنقل ذخ: مشغوال  باستئجار احلمري لنقل مهمات اجلبهة فقال

سنهزم روسيا بإذن اهللا : فقال صفي اهللا, ومهماا بالطائرات وأنت تنقلها على احلمري

أنا أحس أن املنية قد اقتربت وسأتصل بكم إن : مث اضاف صفي اهللا, وطائراا حبمرينا

وكان الشعور الذي يسيطر عليه أن أيامه متر مثل حلظ البصر وأن الدنيا سقطت , شاء اهللا

 .عينه وأنه مل يبق يف العمر بقية وأن رياح اآلخرة ب نسائمها ائيا  من

 :أجرة بيتــــه

ومع هذا الصدى الواسع الذي حتدثه عملياته يف املنطقة الغربية وترددها األلسنة يف كـل  

مكان حيسب اإلنسان أن أسرته تعيش عيش الطبقات املترفة ويذهل اإلنسان فاغرا  فـاه  

ألسرته مع أربع أسر أخرى تعيش معهم منزال  خبمسمائة روبيـة  عندما يعلم أنه استأجر 

شهريا  تكسو جدرانه األعفان والطحالب اليت تنمو مـع الرطوبـة   ) مائة ريال سعودي(

ففاحتين طاهر ذا األمر وأشارعلي  بأنه البد من استئجار , واليت تكاد تتحول إىل مستنقع

 0نشغل بعالجهم عن معاركهبيت جديد ألسرته حىت ال تفترسهم إالمراض وي

مائيت (وقد قررنا له مصروفا  شهريا  وجلميع األسر اليت تعيش يف كنفه قدره ألف روبية 

 .)ريال سعودي



أنا مريض وأخشى أن أموت على فراشي كما ميوت البعري فال نامت أعني اجلبناء : مث قال

اجلبهة ومل يعد إال سار إىل , وسأسري إىل اجلبهة ألنه من العار أن أموت على فراشي

 0شهيد

وكم يدهش اإلنسان أن صفي اهللا منذ مثان سنوات وهو يصطلي بنار احلرب وقلما يدخل 

معركة إال ويكون يف الصف األول منها ويف خط املواجهة الساخن ومع هذا كله مل جيرح 

لقد حفظ اهللا جسده طيلة سين املعركة ليواصلها وهو يتمتع بصحته . جرحا  واحدا

 .ى بعافيته حىت قبضه اهللا إليهوحيظ

حاول أعداؤه اغتياله فوضعوا لغما  يف سيارته وتفجر اللغم وجنى اهللا صفي : ويف رمضان

 !اهللا ألنه كان يف صالة التراويح

ليلقى ا مصرعه يف األجل احملدود ويف القدر  -السيارة احلمراء-مث أصلح السيارة نفسها 

 .املوعود

 :وكانت اخلامته

ألن أعداؤه الجيرؤون أن يواجهوه يف ساحة النزال ) م7/7/7891(ا  أعد له يف إن كمين

فال بد من الدس واملؤامرة واألختفاء فتربصوا به وبينما كان يف سيارته مارا  على طريق 

 .عام فاجأه أعداء اهللا بوابل رشاشام فانقلبت سيار ته وسقط مضرجا  بدمائه

 .ت أقدام الروسومضى البطل الذي زلزل األرض من حت

وحق لكل جماهد أن , مضى القائد الداعية إىل ربه بعد أن خلف يف كل قلب حسرة

وماذا على نساء آل أفضلي أن يسفحن دموعهن , يذرف دموعه حزنا  على صفى اهللا

ولشدة بكاء سيد نور اهللا انتفخت عينه وكادت ) دون لطم وال صراخ(على األسد املغوار 

 .تنفجر

  والنوح يتبعها         كأا إبل حيدو ا احلادي سارت سفائنهم

 وختاما  ندعو اهللا أن جيمعنا يف الفردوس األعلى

 فدت نفسي وما ملكت مييين           فوارس صدقت فيهم ظنوين

  فوارس ال يهــــابون  املنايا           إذا دارت رحى احلرب الزبون



  . أنت أستغفرك وأتوب إليكوسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال

 

 أسد هرات

  قضى  احلياة  جهادا        و الشباب  الريان  يف  العنفوان) شهيدا (شاعر طيبةيا: شعر

 روى   الثرى   بدماه      أنت حلن الوفا  وكهف   األماين)  شهيدا (يا

 كم  تباهت  بك   البطوالت  حقا        وتغنت  سباح   الويف   بالتفان

 هرات قد قضى  هلف نفسي       كان   واهللا     فارس    امليدان أسد

  عاث يف أرضه الكالب   فسادا       وطغى  الروس   أميا    الطغيان

 كان  واهللا  شعلة   من    كفاح          ليس يقوى على احتمال اهلوان

  زلزل األرض حتت  أقدام   روس      ثائر   النفس   ثورة    الربكان

 وقته  من      جهاد          يتحدى     صولة      العدوان) صفي (و 

 يقذف الرعب يف قلوب األعادي          ال   يبايل  بطغمة    الشيطان

 وا ثقا      من    نصره    وهداه      شامخ   الروح    راسخ  اإلميان

  لألففان   إنه     الطود    جرأة    وثباتا        وهو  رمز    اجلهاد  

 عقد العزم   أن   حيرر   أرضا        دنستها      أرجل     اجلعالن

 مهة   جنعل    الطغاة    عبيدا         ورؤوس    الطغاة     كالفئران

 كم  له  من   مواقف   رائعات          يتغىن     بصدقها    املشرقان

 )قاضى  رمحن(بله   حزنا    عليه           وبكت  ق)  هرات(قد بكته 

 هو   يف  موته   انبثاقة   فجر           شيعته     مالئك      الرمحن

مل   تفارق   عيونه    نضرات           وعلى   وجهه  دفيف  األمانيوعلى   ثغره    

 ابتسامة  بشر           وعلى  صدره  وسام    التفاين

 ا    عواصف    األحزانوقلوب  الشباب   ذابت  عليه          غمر



 كلنا يف    حمنة     واغتراب            ونعاين   من مهومنا ما نعاين

  أحرام  على   بالبله   الدو ح          حالل      للبوم        والغربان

 كم شهيد  على  اجلبال  مدمى           ينزف   اجلرح  بالنجيع  الفاين

 يزرع  الرعب يف فؤاد   اجلبان           قضى احلياة كفاحا ) صفيا(يا 

 ال يبايل    بعاديات    الليايل             يتحلس       بقوة      اإلميان

 من كتائب  الشجعان) شهداء(وأبكي               )صفي(سوف أبكيك يا 

 ملء أعماقنا    ينابيع    حزن            فجرا    كوامن     األشجان

 لد   بكل     فؤاد            والبطوالت ملء  مسع  الزمانذكره     خا

 كلما الح  ذكره   يف   خيايل            طاولت  عزميت قو ى الكفران

 

 

 

 )خالد الكردي(يف رحلة اخللود الشهيد عثمان 

 

أرواحها تطوف بالبيت بعد أن طافت , فقد كانت النفوس ال زالت متعلقة مبناسك احلج

, خيام مـىن , واكب احلجيج من كل فج عميق الزالت عالقة يف أذهااأجسادها صور م

وفود الرمحن , مسجد منرة ومسجد اخليف ومآذن املسجد احلرام اليت تناطح عنان السماء

اليت تتوق لسماع أخبار املسلمني خاصة قضية أفغانستان كل هـذه األشـباح واألرواح   

فاتصلت بالدكتور أيب حذيفـة يف  , وحوالصور ال زالت تسيطر على القلب والنفس والر

بيشاور ألسأله عن أخبار اجلهاد والقوى الروسية وأنباء األنتصارات وإذا به يفاجئين بنبـأ  

وبعدها بيوم أو يـومني وإذا بـاألخوة خيربوننـا    ) عثمان(استشهاد أخينا خالد الكردي 

وسيد حممـد  ) بد املنانع(باهلاتف وأنا ال زلت يف البلد احلرام بنبأ استشهاد سيد القلشي 

 .وهكذا سقطت أعمدة ثالثة من محلة املأسدة) عبد الرمحن املصري(عبد ايد 



واهتزت القاعدة لفقدان ثالثة من أحجار األساس الذي ترتكز عليها هذه القاعدة الـيت  

 .ضمت صفوة أبناء العامل اإلسالمي

 يف   أعماقنا كان جرحا  عميقا  يف أحشائنا           وكلما   أليما   

وذكرين استشهادهم  لقد نكأمت جراحا  يف جواحننا          وقد افضتم دموعا من مآقينا

مبن سبقوهم على الطريق وقلت يف نفسي هؤالء الذين بنوا هذا املركز بعرقهم ضمخوا 

 .تربته أخريا  بدمائهم

كانوا تالد مضى أوال  أبو الذهب وجرح أسامة مث سقط هؤالء الثالثة دفعة واحدة و

وكانوا هلا جذيلها احملكك وعذيقها املرجب لقد كانوا ) تراثها وماهلا القدمي(املأسدة 

 .وهنا أردد, عمادها وتالدها وأثافيها

  أنأسو  أم  نقيم   على   اجلراح         ونرثي أم يعــد مــن النواح

  صاحونشكوا  بثنــا أم قــد  كفـانا         بأن الرزء اكرب مــن  ف

  لقد جل املصـــاب فكـــم رزئنا          ورزء اليوم  جل  عن البواح

كان الثالثة يريدون أن يتوجهوا للبيت العتيق فحالت دون ذلك , قلت سبحان اهللا

كان الثالثة قد أعدوا أنفسهم للزواج فقد خطب عبد املنان ونوى عبد , مشاكل الطريق

, فرض عني وأنا البد أن أذهب ألتزوج مث أرجع الزواج: الرمحن وأما عثمان فكان يقول

 .)وربك خيلق ما يشاء وخيتار ماكان هلم اخلري(

كم حاول الثالثة أن يصلوا إىل بيشاور يف رحلتهم حنو بالدهم للحج أوال  مث للزواج 

أرادوها سفرة ليطفئوا ظمأهم وشوقهم لبيت .ولكن اهللا خيتار لعبده خريا  مما خيتاره لنفسه

با اهللا إال أن تكون السفرة النهائية وذه اخلامتة املشرفة والنهاية املشرقة ونرجوا اهللا اهللا فأ

 .ان تكون اجلنة هي دار املقام يف مقعد صدق يف دار السالم مع رضا اهللا السالم

أرادوها زواجا  من امرأة من نساء الدنيا يتحملون على كواهلهم ديون الزواج ونفقات 

. إال  بأثنتني وسبعني من احلور العني -أن تقبل شهادم-ن يزوجهم العرس فأىب اهللا أ

بال مؤنة مكلفة وال تكاليف باهضة ). فيهن خريات حسان حور مقصورات يف اخليام(

  .)ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني(هناك حيث 



لقد ضاقت نفوسهم وصدورهم وهم يصدون على أبواب بارشنار يريدون أن يقضوا لبانة 

كما نأمل من اهللا -هم وينفذوا أمانيهم ولكن اهللا عز وجل يريد هلم مقاما  أمينا  نفوس

 .يلبسون من سندس واستربق متقابلني على سرر مصفوفة -ونرجو

معرضة للشمس (لقد متنوا أن حيضروا أيام التشريق يف مىن لريوا حلوم اهلدي مشرقة 

ذي احلجة يف ) 31(جلمعة للمشرق لتجف وحتفظ فكانت حلومهم هي اهلدي يف يوم ا

 .آخر أيام التشريق جيمعها اهللا من حواصل الطيور وبطون السباع

  وأنفس قد شراها اهللا صادقة         أقوى من املوت والتشريد واألمل

كلمام حتمل يف , أمانيهم خطوام, أحالمهم, شباب يف طهر املالئكة يلبسون أردية بشر

 .هلاطياا آالم أمة األسالم وآما

  أحالمنها الطهر ال رجس وال كدر         إذا نشأها الصبا رقت رياحينا

وتتناوشها الذئاب يف كل , نظروا إىل األمة اإلسالمية متزق أشالء وتعمل ا خمالب الظلم

 . مكان فأبوا على أنفسهم أن ميوتوا كما ميوت البعري على فرشهم الوثرية

  ويف النيوب بقايا من أمانينا      يف خمالب الظلم من أكبادنا مزق    

شباب عشقوا املوت يف سبيل اهللا كما جاء يف احلديث الشريف  خري الناس رجل آخذ 

أي ) بعنان فرسه يطري على متنه كلما مسع هيعة أو فزعة طار إليها يبتغي املوت مظانه

ر إليه يبحث عن املوت حيث يظنه موجودا  فال يسمع ضجة وال صوتا  خميفا  إال وطا

 .بفرسه

  ?واآلن تعالوا معنا نفتح صفحات من حياة كل شهيد من الثالثة

  ) خالد الكردي(الشهيد عثمان 

 :فاحتة سجل اخلالدين من أبناء طيبة

كان مسقط رأس ) جبلني يف املدينة(يف األرض الطاهرة ويف احلرم املدين ما بني عري وثور 

ة من خالل أكمامها وتالهلا فهنا قزح شب وترعرع وهو يعيش احلياة األسالمي, خالد

وهناك أحد وما بني وادي العتيق وبطحان تتراءى صور الصحب الكرام يف خميلته وكل 



أو كثيب من كثبان الرمل يثري يف أعماقه التاريخ املشرق الذي , أو شجرة خنيل, ذرة تراب

فهنا قباء , وأصحابه الكرام رضوان اهللا عليهم بعرقهم ودمائهم -ص-خطه رسول اهللا 

ومنازل بين قريظة كلها تفتح آفاقا  عريضة أمام الداعية , وهناك قصر كعب بن األشرف

 .وكيفية ختطي عقبات الطريق وعقابيل املسرية

دخل خالد املدرسة حىت إذا وصل الثانوية صار يطرق مسامعه أصداء الرصاص ودوي 

  .جعه وتورق أجفانهاملدافع اليت تردد من بعيد يف جبال اهلند كوش فتقض مضا

 .وانتظرها حلظة العمر بفارغ الصرب حينما نفر أستاذه أبو الرباء إىل اجلهاد فخف وحلق به

, فسألته عن امسه فقال خالد) هـ5041(والتقيت خبالد يف جاجي يف رمضان سنة 

بل أنت عثمان إنه يف حياء يذكرنا بسيدنا عثمان رضي اهللا عنه على الفطرة األوىل : فقلت

بسيط تلمح الرباءة يف وجهه كأا براءة األطفال فال التواء وال دس , ليت فطر الناس عليهاا

 .وبعد رمضان أوغل عثمان يف الداخل, وال خبث

  :إىل خرد كابل

وسار إىل جكري وامضى عدة أشهر مث عاد إىل املدينة املنورة ودخل معهد اجلامعة ولكن 

ا أن تستطعم العيش بني مجوع القاعدين حىت ولو نفسه اليت تذوقت حالوة اجلهاد أىن هل

كان يف أرض طابة املباركة وبني أروقة اجلامعة اإلسالمية حيث ينهل العلم من خالل 

عافت نفسه خمالطة الناس فأصبح غريبا  , كتب التفسري واحلديث وبقي يتقلب على الشوك

ي اهللا عنه واختذه مقرا  بني أهله واستأجر بيتا قدميا  يذكرك ببيت أيب ذر الغفاري رض

, هاربا  من متنيام وآماهلم وكالمهم, لعزلته بعيدا  عن صخب أهل الدنيا وأحالمهم

 .جسده يف مدينة املصطفى ص وروحه تطيف ببغمان وكابل وميدان وجاجي

  بغمان هيجت الذكرى لواعجنا           وارخصت دمعها الغايل مآقينا

ف للنفري مرة أخرى وجاء خالد والشوق حيدوه إىل اجلهاد ومل يطق البقاء يف املدينة فخ

 .مرة أخرى

ووصل خالد املأسدة يعيد إىل نفسه ما فقدت بعيدا  عن ميدان الرجولة : يف املأسدة

 :واإلباء ولسان حاله يردد



  تأخرت استبقي  احلياة   فلم   أجد        ملثلي حياة قبــــل أن أتقدما

  كلومنا        ولكن على أقدامنا  يقطر الدمفلسنا على األعقاب تدمي 

 .وأصبح عثمان كأنه شجرة من أشجار املأسدة أو أكمة من آكامها ال حيب فراقها

 

 :حبه السم عثمان

كنت أداعبه أحيانا  قائال  أنت عثمان أم خالد فيجيب بل عثمان هذا اسم أعتز به ألنك 

 .أطلقته علي

معاذ اهللا أن : فيقول, أله أأنت غاضب علينا يا عثمانوكنت إذا رأيته ساهيا  أحيانا  أس

 .أكون من اجلاهلني

كال لن أترك اجلهاد ما دمت : فيجيب? أال تود أن ترجع إىل املدينة: وإن سألته مسليا 

 . حيا

يف معركة شوال فكنا إذا اشتد البأس ) أسامة(كنت مع أيب عبد اهللا  :حب أيب عبد اهللا له

أرسلوا لنا عثمان حىت حيرسنا ويسلينا ويصـنع طعامنـا   : عبد اهللاومحي الوطيس قال أبو 

 .فكنا حنب أن حيرسنا ويكون على باب الغرفة اليت نؤوي إليها

نزل عبد املنان وعبد الرمحن ومل يرجعا فأرسل أبو عبد اهللا جمموعة يف أثرمها : استشهاده

صاحل . د مع دوكان معهم عثمان ألنه عرف األرض شربا شربا وسار عثمان مع سع

وعندما وصلوا إىل مفرق طريق فتقدم عثمان وما أن سار عدة أمتار حىت انفجر حتت 

 .قدمه لغم فقطعت قدمه وانبعج بطنه واندلقت أقتابه وجرح جرحا  بسيطا  يف يده

ما جيد الشهيد من : (روى األمام أمحد والترمذي والنسائي احلديث احلسن: مس القرصة

 .)حدكم مس القرصةالقتل إال كما جيد أ

وهذا الذي جرى , أي أن الشهيد الحيس بأمل السالح إال كما حيس الذي لدغته حنله

لعثمان فعندما اندلقت أقتابه وطارت قدمه إىل منتصف ساقه أقبل الدكتور صاحل يرد 

فقال , أمعاءه إىل بطنه ويلفها ببطانية وذرفت عينا الدكتور وهو حياول لف بطن عثمان



ذا تبكي يا دكتور إا جراح بسيطـة يف اليد ومل يكن يعلم عن إصابة قدمه ملا: عثمان

 .وبطنه وال حيس بأي أمل فيهما

  :أحب الشهادة ولكن بعد أن تشيب ناصييت وعوارضي يف اجلهاد

 .هذه الكلمات الذي كان يرددها عثمان يهدىء ا نفوس إخوانه من حوله

العقلية حىت فاضت روحه الشريفة وفاح ومحل عثمان ودمه ينزف وبقي بكامل قواه 

 .ولقي اهللا وهو اليعلم ان قدمه قد طارت وبطنه قد شق, املسك من دمه

 . ومضى عثمان بعد أن خلف يف قلوب كل من عرفوه جرحا  غائرا

وهناك يف تبة الشهداء يثوي جثمان عثمان جبانب أمحد الزهراين وحممد منري : دفن عثمان

 .صريالعتييب وعبد اهللا امل

  

 :)سيد القلشي(الشهيد عبد املنان 

  فالعني بعدكم كأن حداقها         مسلت بشوك فهي عور تدمع

ال تراه عابسا  ويف أحلك الظروف وأحرج املواقف , دائم اإلبتسامة: النفس الرضية

 .وأحرج املواقف اليغضب وال تتوتر أعصابه

مث , رعرع يف املنوفية حمافظتهخرج هذا السبع وت) طوخ طبنشا(نشأته من بركة السبع 

دخل كلية الزراعة وخترج مهندسا  زراعيا  مث توجه إىل البيت احلرام ومن هناك بدأ يفكر 

 .باجلهاد وبأرض أفغانستان ويسر اهللا له السفر إىل إفغانستان فوصلها قبل ثالث سنوات

د ويف كتب كان دائم املطالعة يف كتب اجلها, كان يكره ضياع وقته سدى: من أخالقة

فإن أقام أقام يف مكتب , ابن القيم وابن تيمية وكان الكتاب اليفارقه يف حل وال ترحال

وإن ذهب إىل اجلبهة اصطحب كتبه معه , اخلدمات فهنالك الكتب اخلاصة بعبد املنان

زاد املعاد الد الثالث : ويعوزه أحيانا  بعض الكتب فريسل إيل وأنا يف صدى يطلب

وكان هذا قبل استشهاده بأقل من ) األجزاء اليت تتكلم عن اجلهاد(لد السابع واملغين ا

 .شهر وهذا آخر عهدي به يف هذه الدنيا



تراه إذا اغتيب أحد إخوانه , يكره الغيبة وميقت النميمة, يأمر باملعروف وينهى عن املنكر

  . أمامه متع ر وجهه غضبا

وكان , يتناوب مع سيف اهللا على إمارة الزكويك كان عبد املنان: قيام الليل وصيام النافلة

الشيخ متيم يف جمموعة الزكويك فيقول كان يداوم على صيام اإلثنني واخلميس ويقوم 

عقد قرانه غيابيا  وكان يزمع السفر إىل اإلسكندرية بلد : عقد قرانه.الليل بعد احلراسة

 .هادبزوجته ويصطحبها إىل أرض اجل) يدخل(زوجته من أجل أن يبين 

يسمع أبو عبد اهللا أصوات الدبابات فيحرك عبد املنان وعبد الرمحن : إحساس وشفافيته

إن : حنو اهلدير ومير عبد املنان بأسد اهللا السندي فيسأله أسد اهللا مىت ترجعون فيجيب

 .نرجع إن شاء اهللا

وإالحساس بقرب الشهادة كثريا  ما حد ث به الشهداء فهذا أسـد هـرات صـفى اهللا    

عندما دخل السيارة قال للجالسني فيهـا إين  ) م7/7/7891(ضلي الذي استشهد يف أف

وفعال  كانت الشهادة اليت أعـدها  , رائحة الشهادة, أشم رائحة غريبة لعلها رائحة اجلنة

اهللا بعد ساعات من شم رائحة اجلنة وهذا حيلق بنا فنعيد يف أذهاننا قصة أنس أبن النضـر  

, )واها يا أبا عمرو اجلنة إين ألجد رحيها من دون أحد(ن معاذ يوم أحد إذ يقول لسعد ب

عبـد  : وهذا الذي حصل مع شهيدنا الثالث). وهذا الذي حصل مع شيدنا من دون أحد

اذ يرسل إىل أيب حممود رسالة يطلـب فيهـا   ) سيد حممد عبد ايد(الرمحن أمري املأسدة 

ومضى عبد الـرمحن بعـد   )  تسترح منااحتملنا يومني فقط مث: (أشياء قائال  يف الرسالة

 .يومني إىل ربه

 :شهادة عبد املنان وعبد الرمحن

 .)مركز كبري للشيوعيني(سار األخوان يقتحمان املوت ويقتربان من أم اخلنادق 

 الناظرين بأعيــن  حممرة          كاجلمر غري كليلة األبصــار

 من الكفار يتطهرون يرونه نسكا هلم         بدماء من علقوا 

دابة دابة سقط عبد املنان : (صرخ عبد الرمحن قائال , وانطلق صوت من جهاز الآلسلكي

وحار األخوة يف تفسري ما وقع هل وقعا أسريين أم سارا شهيدين  .)مث اختفى الصوت



, وأخذ اإلخوة يبحثون عنهما وأخري ا وصل اإلخوة قرب حقل إاللغام الذي سقطا فيه

املنان قسمني وأما عبد الرمحن فلم يعثروا إال على قفصه الصدري لقد لقد كانت جثة عبد 

 .كانت األلغام عديدة مشر كة ببعضها

  

 : وصية الشهيد عبد املنان

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 0إىل إخوايت هدى وزينب ويسرية 000إىل والدي  األعزاء 

 0خوة ممن عرفتهم ويعرفونينإىل مجيع أفراد العائلة إىل اإل 00إىل إخواين حممد وسليمان 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

لقد عشت فترة جاهلية مضت من عمري اثنني وعشرين عاما  كنت خالهلا أصلي بعض 

رغم أنه أمي  ال , الفترات وكان الوالد دائما  يقول يل خالهلا ان مل تصل ال تأكل معي

صرت أختبط من , فظ على الصلواتيقرأ وال يكتب إال أنه حيب اإلسالم ودائما  حيا

 0الشيطان وصراع عميق بني الدين والالدين واحلمد اهللا الذي هدانا لإلسالم 

املوافق ) هـ8931(رمضان ) 81(جاء وقت اهلداية وهو وقت العشاء من يوم األربعاء 

كنت أجلس مع بعض الشباب أحدهم قال قم فصلي معنا إنك مل تركع , )م22/8791(

وتركوين يف , خرت منهم ومن قوهلم واستهزأت م وانصرفوا هم يف احلالس, هللا ركعة

اإلحنالل اخللقي الذي يعيشه الشباب ? صراع مع نفسي أيهما أصح الدين والالدين

 00تساؤالت مل أجد هلا إجابة غري أن اهللا يف السماء والعباد خلقوا لعبادته 000أم000أم

والكل ينظر يل نظرة تعجب حتملت ذلك  فأسرعت خلفهم أناديهم حىت وصلت املسجد

وبدأت أحبث وأقرأ عن اإلسالم الذي كنت بعيدا  عنه قرأت كتاب فقه السنة وكتاب 

التوحيد للشيخ حممد بن عبدالوهاب وقتها شعرت بقيمة املسلم وقيمة اإلسالم والحياة لنا 

ان من خالل إال بظهور هذا إالمر وكم حدثتين نفسي عن اجلهاد قبل أن أعرف أفغانست

قراءة كتب السرية والبكاء ملا حدث للرسول ص وآله وصحبه وسلم أثناء الغزوات 

ضحوا بأرواحهم ومل , ومل نقدم شيء, والصحابة الكرام فهم قدموا لإلسالم الكثري



مع ذلك نقول سيغفر لنا وغلبت علينا أماين املغفرة واآلن وحنن يف وقت , نضحي بشيء

, ألنه يقول ريب اهللا ويدعو إىل اهللا? ملاذا 00وذا  مقهورا  أصبح املسلم ذميما  منب

حب , أصبحت حياة املسلم ليل ار وصبح مساء فنت تالحقه كي تصرفه عن دينه القيم

الذات املاديات الشهوات ضيق ذات اليد اضطهاد حكومي فهي خالصة القول فنت الليل 

ا  ويصبح كافرا  يبيع دينه بعرض املظلم يصبح الرجل مؤمنا  ومبسي كافرا  ومبسي مؤمن

 0من دنيا زائل نسأل اهللا العفو والعافية 

أقول لقد عشت بينكم ال أمحل هم شيء كانت : أمي احلبيبة ست احلبايب والدي احلبيب

املوت يرضى عن ا به اهللا ? مث عرفت قدر الدنيا وقيمتها فماذا بعد الدنيا, حياة شبه مدللة

 00تسبتها أيدينا رغم ما محلنا من اوزار اك

وال أحد يفكر فيهم , املسلمون يف سجون الطواغيت رؤوس الشياطني وال أحد يسمع م

بالدعاء هلم إال من رحم اهللا اذا كانت العاطفة تتحكم فينا كي خنذل دين اهللا فتب ا لنا 

وسحقا  لنا وبطن األرض خري لنا من ظهرها وليستبدل اهللا قوما  غرينا يكونوا أهال 

 0رة دينه لنص

أمي عليك بالصرب والفخر حال استشهادي فإنين مل أمت بل حي أرزق عند اهللا بعت 

يف إبريل ) م3891(دنياي واشتريت ا اآلخرة أذكر أول مرة خرجت فيه من مصر عام 

كان اهلدف األول منه ليس اكتساب الرزق فقط بل كان طاغوت مصر السابق يقوم 

ى حدود ليبيا للقتال وكنت ممن استدعى هلذا ففررت حبركة استدعاء للجيش للحشد عل

فحياة املسلم الذي حيب اهللا ال يعرف أحد فهو دائما يف حالة , بديين ومل أخرب أحدا 

 00مل يعش ا كأنه خالد فيها و , استعداد للرحيل عن الدنيا الفانية ألنه عرف قدرها

الطريق إال وهو أفغانستان  ؤاخريا اخترت لنفسي 00مرت أيام كنت أخاف النوم ليال 

بغية كل مسلم خيشى اهللا وباع نفسه هللا ولنصرة دين اهللا سافرت مرة واستهوتين الشياطني 

بالتخبط فيها ويف رجاهلا الذين مل أعرف قدرهم إال بنزويل أرض مصر ووجدت اللوم من 

يارب زين عفوك  00أخوة لنا يف اهللا سواء باللسان أو بالعني وكأم شكلوا يل حمكمة 

أين شعور املسلم جتاه إخوة له شرد أبناؤهم وانتهكت ? غرية املسلم لنصرة دين اهللا

  ! ?أعراضهم أيعقل هذا



, سعود, عبد الوهاب, عبد الصمد, حيىي احلبيب: قررت السفر كي أكون ضمن الركب

أيب دجانة الذي عرفت فيه أصالة وصدق وإخالص املسلم هللا , محدي البنا احلبيب

 0فمثل هؤالء ومن سار علي درم باع نفسه هللا عزوجل, لعزوج

حىت ال أطيل عليكم أقول إنين أبرأ إىل اهللا من كل فعل تفعلونه خيالف الشرع والدين حال 

وصولكم اخلرب باستشهادي ان شاء اهللا وعليكم بإالسترجاع وتربية األطفال على حب 

وعليكم بأفضل الذكر وهو القرآن , اهيهاإلسالم واإللتزام به والعمل بأوامره واجتناب نو

العظيم دواء القلوب وشفاؤها وكثرة اإلستغفار والترحم والدعاء يل وجزاكم اهللا عنا خري 

اجلزاء وأرجو السماح واملغفرة يل إن كنت قصرت يف حق  والدي وأدعوا اهللا أن جيمعين 

 0اهللا رب العاملني وآخر دعوانا أن احلمد, بكم يف جنة اخللد إنه سبحانه جواد كرمي

 0وصل اللهم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

أمي كان بودي أن جيعلين اهللا سببا  لك يف أداء فريضة احلج لتلمسي شيئا  من العرفان 

 0إن مل أعطك قدرك ولكين ادعو اهللا أن جيمعنا باجلنة, باجلميل

  ابنكم الشهيد

  السيد أمحد سليمان القلشي

  

 

 )سيد حممد عبد ايد(بد الرمحن املصري الشهيد ع

خلق , حياء مع رجولة عمل دائب ولسان صامت, فهو سيد حقا  من مرسي مطروح

وصل إىل حدود روسيا إىل ختار مع أيب الذهب وذبيح اهللا وعاد إىل , رفيع وأدب جم

 .ننجرهار حيث اشترك يف حماولة صد اهلجوم عليها مث انتهى به املطاف إىل املأسدة

إال ملام ا أحد األعمدة اخلمسة اليت بنيت عليها ) املركز اجلديد(ما كان يفارق املأسدة 

 .املأسدة



يصنع الطعام ويأمر باألكل ولكنه ينتظر ريثما , أمري ولكنه اليأكل إال من فتات إخوانه

 .يشبع إخوانه مث يأكل

أن هجمت القوة ماذا  كان يكلمين مع اغضاء النظر إىل األرض ادبا وحياء قلت له: احلياء

 .ال انسحاب وال تتقدم الدبابات إال على جثثنا: قال? تصنعون

التلمس منه ملال  رغم كثرة العمل وال ترى عليه , وكان اليقابلين إال ويبش يف وجهي

 :سأما رغم وحشة اجلو وقساوة الظروف

  ومنه تطل سباع ضافرة       وال متشي بواديه األراجيل

ثة إىل اهللا ويف مثل حلظة البصر مضو إىل اهللا بعد أن بلغوا بدمائهم دعوة وهكذا مضى الثال

وقد كان بإمكام أن يعيشوا كما تعيش , اهللا وخطوا بنجيعهم تاريخ األسالم احلديث

وكان مبقدورهم أن جيدوا أماكنهم بني , اجلماهري اليت تتمتع وتأكل ومهها ثوب أو رغيف

يم أو قطعة القماش أو لقمة الطعام ولكن كم كانوا صفوف الذين ينتظرون حزمة الربس

  ?خيسرون

معىن زهادة احلياة بال عقيدة وبشاعتها : كم كانوا خيسرون وهم يقتلون هذا املعين الكبري(

سيد ) بال حرية واحنطاطها حني يسيطر الطغاة على األرواح بعد سيطرم على األجساد

 .)6/4783(قطب الظالل 

يسقط على األرض قد جرى ىف عروق األمة اإلسالمية اليت كادت إن دم خالد قبل أن 

 .جتف فأعاد إليها احلياة

وإن أنفاس عبد املنان األخرية قبل أن يلفظها قد انتقلت إىل جسد األمة الذي كاد ميوت 

 .فيعيد إليها أنفاس احلياة

هـا  وإن روح عبد الرمحن اليت فاضت يف جاجي دبت يف جثمان الكثريين فأعـادت إلي 

 .الروح بعد أن كانت هامدة ال حراك فيها

 :وصية الشهيد عبدالرمحن

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

أودعكم لكي احلـق مبجموعـة الشـهداء    , سالم اهللا عليكم مجيعا : أيب وأمي وإخويت

أسأل , بالفردوس األعلى مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا



وإا بشرى لكم أنكم ستجدون شهيدا  يشـفع  000م حبسن الظن باهللا اهللا أن جيمعين 

وأرجـو أن  , )وأمه وأبيه, يوم يفر املرء من اخيه(لكم يف يوم ال ينفع فيه مال وال بنون 

وامنا قد أمرين اهللا تعاىل وأمر كـل  , تساحموين على عدم اخباركم بذهايب إىل أرض اجلهاد

وأسأل اهللا أن جيمعنـا يف  , رضي اهللا عليكم 000هللا فقدمت إىل ا, مسلم مؤمن باجلهاد

والتنسوا أن تدعوا يل دائما باملغفرة والرمحة  00اجلنة كي تعرفوا سبب اسراعي إىل اجلهاد

 0واهللا الوكيل

وأن تقول , أرجو أن تعطي أخي جمدي عشرة جنيهات مثن إجيار الفيديو: والدي العزيز

وأرجو  00جنيه) 213(ويعطيه حوايل , يريد مينلعبد احلكيم أن يسأل مجعة مفتاح كم 

فقد عرفت فضلك , وخاصة أنت يا أيب, أن تساحمين على تقصريي يف حقوقكم كثريا 

وكذلك والديت احلنونة عرفت قدرها وتعبها عند , وتعبك معي وعلى عندما تركتك

كذلك إخويت األحباء , ولكن ربنا يساحمين ويغفر يل على تقصريي معكم, الفراق

 00وحنيتهم احلفية هداهم اهللا مجيعا  وجعلهم من الصاحلني 

وقولوا إنا هللا وإنا إليه , بل افرحوا وال تصنعوا شيئا  خمالفا  للسنة, أرجو أال حتزنوا

 0حفظكم اهللا تعاىل والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته, راجعون

 عبدالرمحن املصري  /إبنكم

 

 

  لسطيينمسك أهل القرآن  هشام وزكريا الف

احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من النيب بعده ففي املسجد حيث الدعاء بعد صالة 

العصر قد توجه إىل اهللا من قلوب ضارعة إىل را أن يتقبل ومن نفوس خمبتة إىل خالقها 

وكانت األفئدة ال زالت تعيش حملقة يف األجواء حتاول أن تعيش مع الشهداء , أن يثيب

ت قصصهم العجيبة يف خطبة اجلمعة قبل ثالث ساعات وإذا بأيب عمار اليماين الذين مسع

املأسدة يغطي وجهه يتأبط حقيبته اليت التعرف هلا لونا  ) غبار(يقبل من بعيد وال يزال نقع 

حتمل معها طني املأسدة وغبار الفخار ووحل الرباط احلبيب ودوي اخلرب املروع الذي هز 

د استشهد اثنان من إخواننا أثر تفجر مدفع اهلاون ما وجرح أخ لق: النفوس من أعماقها



استشهد محزة اليمين وأبو : ثالث وأمسكت النفوس بأنفاسها وقبل أن تلقتط هلا ثها قال

وجرح سياف املصري واستغرب اإلخوة الذين لديهم علم ) الطائفي(مصعب الفلسطيين 

خطأ يف تلقيم القذيفة فرد أبو  ال بد أن يكون هنالك? كيف ينفجر اهلاون, عسكري

ويأيت أخ آخر , ال بل أنا متأكد أن وضعها صحيح وأنا كنت معهم مع صابر: عمار

ليؤكد أن مدفع اهلاون املصري قد انفجر يف جاجي ميدان ويف خوست ويف ماروا وهنا 

لعلها مقصودة أن يلقي يف السوق جمموعة من , بدأ اإلخوة املختصون يراجعون احلسابات

ذائف اهلاون لتنفجر بأصحاا وأول ما طاف يف خميليت وتبادر إىل ذهين سؤال يلح على ق

أو قتل نفسه خطأ يف أرض الرباط ? ما حكم من انفجر به سالحة, كل من يسمع القصة

 .وهو قصة عامر بن األكوع يف خيرب: وقد كان اجلواب حاضرا  يف نفسي? أو اجلهاد

فقد كان : تخرج قصة عامر اليت رواها الشيخانوقلبت صحفات البخاري ومسلم الس

عامر شاعرا  وشعره حداء للركبان ورواية البخاري يف قصة عامر يرويها أخوه الصحايب 

خرجنا مع النيب ص إىل خيرب : (اجلليل البطل املغوار سلمة بن األكوع فيقول رضي اهللا عنه

وكان عامر رجال  , نا هنيهاتكيا عامر إال تسمع: فسرنا ليال  فقال رجل من القوم لعامر

 :شاعرا  فنزل حيدو بالقوم يقو ل

مـن هـذا   : فقال رسـول اهللا ص  اللهم لوال أنت ما اهتدينا     وال تصدقنا وال صلينا

قال يرمحه اهللا قال رجل من القوم قيل أنه عمر وجبت , عامر بن األكوع: فقالوا? السائق

فلما تصاف القوم كان سيف عـامر  ... فحاصرناهم به فأتينا خيرب, يا نيب اهللا لوال أمتعتنا

قصريا  فتناول به ساق يهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه فأصاب عني ركبة عامر فمات 

قلت ? مالك: رآين رسول اهللا ص وهو آخذ بيدي قال: قال سلمة, فلما قفلوا: قال, منه

قـال أن لـه    كذب مـن :  فداك أيب وامي زعموا أن عامرا  حبط عمله قال النبيص: له

-قل عريب مشى ا مثله  خمتصر البخـاري  , أنه جلاهد جماهد, ألجرين ومجع بني اصبعيه

 .)21/761( -مسلم-والنووي , )4461(رقم  -التجريد الصحيح

أن : الذي قتل نفسه خطأ -أخي سلمه-أو قد مسعت شهادة النيب ص لعامر بن األكوع 

 .اد يف طاعة اهللا والغزو يف سبيلهأي جماهد ج, إنه جلاهد جماهد... له ألجرين



وقد اتفقت نصوص األئمة الثالثة املالكية والشافعية واحلنبلية على أن قاتل نفسه خطأ يف 

قال املالكية يف , وهو كمن قتل بيد الكفار, أثناء القتال ال يغسل وال يصلى عليه

أو .. .ال يغسل شهيد معترك ولو قتل بدار اإلسالم): (1/624(حاشية الدسوقي 

داسته اخليل أو رجع عليه سيفه أو سهمه أو تردى يف بئر أو سقط من شاهق يف حال 

 .)القتال

  :قصة اإلستشهاد

يكمل قصة اإلستشهاد ويروي لنا آخر  -شاهد العيان -واآلن دعنا ندع أبا عمار اليمين 

 .ما شهد من مشاهد هذين البطلني يف هذه احلياة

ق قذائف اهلاون على مركز العدو وكان أبو مصعب كنا أربعة نطل: يقول أبو عمار

هشام بن الدكتور عبد (الفلسطيين يلقم اهلاون بالقذائف وكنت أناوله وكان محزة اليماين 

ميسك بأرجل اهلاون ويف القذيفة اخلامسة بالضبط وبدال  أن تنطلق على ) الوهاب الديلمي

طيين وألقته على بعد مترين أو مراكز العدو تفجر املدفع ذاته ومحلت أبا مصعب الفلس

 .ثالثة حيث أسلم الروح خلالقها وعلى الفور

وجرح , وأما محزة اليماين فقد مكث عشر دقائق مث فاضت الروح الطاهرة إىل موالها

 .سي اف املصري

 :رائحة املسك

وبدأت رائحة املسك تفوح يف األرجاء ويقسم أبو , ولففت أبا مصعب الفلسطيين ببطانية

أطيب من هذه يف حيايت وللمرة الثانية ) رائحة(عرفا  ) أشم(دة أقسام أنين مل أرح عمار ع

ذي ) 31(إذ كانت األوىل هي اليت استنسمتها من دماء خالد الكردي الذي استشهد يف 

 . احلجة قبل شهر تقريبا

, وعدت ألمحل محزة اليماين الذي يسكن سويداء قليب:دماء الشهداء حياة شجرة اإلسالم

محزة الذي عرفته , لذي ملك حبه علي  نفسي ومشاعري وشد إليه إحساسي وأنفاسيوا

ورائحة املسك ! وكم تعلمت منه ومن والده , يف صنعاء وكم طعمت يف بيته وهو صائم

وفاح الطيب وطاب من طيب الدم املكان كله ووقعت قطرة من , تعبق مسكا  يف األرجاء



يقها إىل أنوف كل احلاضرين وصرت أشهد دم محزة على قميصي وأخذت الرائحة طر

اليت روت أرض املأسدة لتروي بدورها  كل من أرى على طيب رائحة الدماء الزكية

عروق شجرة اإلسالم اليت كادت جتف عندما انقطع رواؤها بانقطاع ماء حياا وهو دم 

 .أبنائها

املأسدة والكل وعدت يف الثامنة مساء إىل ) بارشنار(مث أوصلت سياف إىل املستشفى 

 .يتحدث عن الدماء الزكية واألرواح النقية

الكل يلهج بذكر رائحة املسك وأصبحت القضية من املسلمات لدى العرب واألفغان وال 

 .وال لعلماين حميص أو مهرب, ألا تتكرر فلم يعد ملنكر مربر, يناقش يف صحتها إنسان

به األخوان وغمست إصبعي يف ويف الصباح عدت إىل الريموك املوقع الذي استشهد 

والزال املسك عبقا ال ينفد وصار أمحد البيشي , ال زال الدم سائال  مل جيمد, دمائهم

وضرعت , وجنود الريموك يرددون ويؤكدون طيب الدماء وطيب األشالء واال الثناء

من ف, األكف بالرجاء إىل فاطر األرض والسماء أن يتقبل الشهداء وأن يلحق م األحياء

  ??الشهيدان

  

  

 :الشهيد هشام بن عبد الوهاب الديلمي



فقد ولد يف الطائف , من عائلة ميانية ويف بيت علم ودين ودعوة وأدب ينبت هشام

والدكتور عبد , وقد تلقى والده العلم يف جامعات السعودية, حيث يسكن والده

, ية يف مدارسهاالوهاب سكن جدة فيما بعد فتلقى ابنه دراسته اإلبتدائية واإلعداد

وحرص والده ان حيفظه القرآن الكرمي فأدخله حلقات القرآن مث نال الشيخ عبد 

الوهاب شهادة الدكتوراه وعاد إىل مسقط رأسه ليأخذ دوره أستاذا  يف جامعة صنعاء 

وعاد هشام مع أبيه ليواصل دراسته الثانوية يف املعهد العلمي يف صنعاء , لتربية اجليل

 .راسة جاء ليشارك بنفسه يف اجلهاد األفغاينويف أثناء الد

كان يف الثامنة عشرة من عمره عندما أقبل يف السنة املاضية وتوجه شطر خوست 

فلم يطيقوا ما أطاق وعادوا أدراجهم ) أجياله(وجارديز وكان معه بعض أقرانه وأترابه 

 .وصمد هشام مث عاد لينهي الثانوية العامة

ال يتكلم إال , ثقيل يف ميزان الناس كبري يف أعني العقالءشاب يف عمر الورود ولكنه 

 .وال خيف إال للخري, بقدر

مل جنرب عليه سوءا  وليس يف صفحاته املشرقة صفحة واحدة مظلمة أو : قال يل أقرانه

 .غائمة

, أخالقه ناصعة سلوكه نظيف منذ الصغر يعلم الناس القرآن يف مسجد التقوىـصنعاء

  .مية ويديرها وحيث عليها ويدعم يف تشجيعها من مصروفه البسيطيرتب الرحالت اإلسال

ويتخذ (وصدق اهللا عزوجل قبل أيب الدرداء ) إمنا تقاتلون بأعماكم(وصدق أبو الدرداء 

فالقضية اختيار واصطفاء والذي خيتار هو اهللا عالم الغيوب املطلع على ) منكم شهداء

 .)ريأال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلب(القلوب 

متشاي ? وأما والده فمن ذا الذي اليعرف الدكتورعبد الوهاب الديلمي من أهل اليمن

 .كبريهم وصغريهم عف اإلزار حالئل, ورع النفوس

إين قادم إليكم مث : والتقيت به قبل شهر يف احلج وقال) هـ7041(اللقاء يف حج سنة 

أوما : أحد األخوة والده يل قائال ألقيت حماضرة يف خميم مياين فالتقيت به مع والده فقدم 



فقلت أنا أعرفه وأعرف ابنه ااهد وأشرت إىل , تعرف الدكتور عبد الوهاب رجل جماهد

 .هشام الذي كان جبانبه

فقال يل أنا متوجه حنو املأسدة ألنك تعلم أين ) صدا(وأقبل بعد احلج والتقيت به يف 

ة وكانت لك آخر النظرات اليت ودعت ا تدربت وتربيت يف العام املاضي سار إىل املأسد

 .هذا البطل الكبري

قال يل أبو عمار وعبد اهللا اليمنيان لقد أخربنا قبل أيام أنه سيستشهد : رؤيا واستشفاف

: ألنه رأى يف املنام ذلك مث أوصاهم وكتب إىل أبيه هذه الكلمات اليت وجدا يف حقيبته

, اللهم اجلعنا منهم) مواتا بل أحياء عند رم يرزقونوال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أ(

بعد أن رأيت يف منامي هذه الليلة أين أودعك فلمست أين مودع هذه :  والدي الكرمي

أرجو منك والدي : ويف البداية وصييت هذه -إن شاء اهللا-الدنيا بأكملها ومقابل ريب 

يف أحد من أهلي ألجعلنك أول من  الكرمي أن تساحمين وتدعو يل خبري وأين لئن شفعين اهللا

 .أشفع هلم

وسألت نفسي اين الزهراين , ومضى هشام اليماين يتبع هشاما  األردين: مناجاة النفوس

وأبو الذهب وعبد املنان وعبد الرمحن وخالد الكردي أين الذين بنوا املأسدة على 

 :أين األوائل من سكاا لقد مضوا ورددت بيت أيب الطيب? أكتافهم

  ك يا منازل يف القلوب منازل       أقفرت أنت وهن منك أواهلل

مث سألت , فقد خلت املأسدة من ب ناا األوائل وأقفرت منهم ولكنها عامرة بذكريام

, أخشى أن حترمي من منازهلم اليت وصلوا اليها? أين أنت من هؤالء يا نفس: نفسي

ولكين أعزي , يم الذي نالوهويكل سريك ويثقل خطوك يف الوصول إىل الشأن العظ

 :نفسي أين تشرفت مبعرفتهم وجددت حيايت بشبام

  أحب الصاحلني ولست منهم              لعلي أن أنال م شفاعة

 

 شهادة و شهادة

 ?)هشام(أحقا  قضى ذلك الفىت الغض 



كلما كنت أعاتبه على كثرة تغيبه عن , اآلن عرفت ملاذا كان يلح علي يف اإلعتذار

والطالب  000اتق اهللا إنك أمري فصلك 00يا هشام: أقول له 000دراسة يف املعهدال

? من ينضبط يف الفصل إن مل ينضبط األمري 00يشكونك كلما وخبت أحدهم أو قاصصته

أريد السفر إىل اخلارج , يقصد مشغول) أنا مربوش جدا (, يا أستاذي: وكان يقول يل

أنت تعرف أا حتتاج إىل سعي وجهد ما بني و 00وقد ال أرجع إذا حصلت على تأشرية

? إىل أين تريد السفر 00حريتين يا هشام: وأقول له 000السفارة واجلوازات واخلارجية

فاذا وفقت يف احلصول على التأشرية ويأ السفر سأقول  000ساحمين يا أستاذ: فيقول يل

 000به وثقيت بصدقه و بقيت حمتارا  بني كثرة الكالم عليه من زمالئه واعتزازي, لك

وافتقده حيث كان مير عندي يوميا  ليأخذ اإلذن  000ومتر األيام و ال يسافر هشام

هشام يتغيب عن احلصة األخرية  00مث تأتيين عنه شكوى ثانية من زمالئه 00بالغياب

فيجيب حبرارة تشعرك بعمق إميانه وجبدية مل أعهدها يف : فأبعث إليه وأسأله00باستمرار

ال أستطيع يا أستاذي أن أمسع األذان وأبقى جالسا يف مقعدي وتفوتين صالة (  :أقرانه

 0)اجلماعة

وتنتهي السنة الدراسية وحيصل هشام على شهادة الثانوية العامة وأحبث عنه فإذا هو هناك 

وسريعا سريعا كأنه على موعد مع شهادة أخرى ال تعدهلا شهادة يف , على ذرا اهلندكوش

 يا هشام ونسأل اهللا عز وجل أن يلحقنا بك وأن مين علينا بالرضى احلياة رمحك اهللا

 !!)حي على اجلهاد(خيون ) حي على الصالة(من خان :  وحقا يا هشام, والسكينة

  أبو مازن

  

 :يتحدث للجهاد -الدكتور عبد الوهاب الديلمي-والد الشهيد هشام 

 .تربيته, راستهد, عمره.. نرجو إعطاءنا فكرة عن الشهيد هشام:  اجلهاد

, للـهجرة ) 9831(الشهيد هشام ولد يف يوم عيد الفطر مـن عـام   : عبد الوهاب. د

وفقد حنـان أمـه   , فتنقل يف صغره يف أيد احلواضن, وتوفيت أمه وهو يف سن الطفولة

وبعـد أن بلـغ   , فلما آوى إيل بعد أن تزوجت, اللذين ال غىن عنهما للطفل, وعطفها



وكان بعـد  , حناين عليه وعطفي وحيب مامل جيده عند غريي السابعة من عمره أدرك من

املكان الذي أكون فيه مـع  : يرد قائال , ذلك اإا سئل أي األماكن اليت تنتقل فيها أفضل

 .أيب

ويف عهد أمه مبرض كاد أن يلفظ , ومما يلفت النظر إليه أنه أصيب وهويف مرحلة الرضاعة

فقد شاء اهللا , ولكن املوت واحلياة بيد اهللا, حياته ومل يعد لنا أمل يف, فيه أنفاسه األخرية

 .سبحانه أن ميوت شابا  جلدا  قويا  جماهدا  يف سبيل اهللا تعاىل

فقـد  , وكان من مسات هشام منذ الطفولة احلياء الذي كان حمل غرابة عند كل من عرفه

, عة من عمرهوهومل يبلغ التاس, كان إذ ارأى امرأة أجنبية يلوي عنقه منها يف خجل شديد

 .وكان إذا تكلم ال يرفع صوته حياء حىت اليكاد يسمعه أحيانا من جبانبه

وقد مت له , يرى أن عقله أكرب من سنه بكثري, وكان من جيالس هشاما  وحيسن معرفته

قسم (اإللتحاق مبعهد صنعاء العلمي يف أثناء املرحلة اإلعدادية حىت اية املرحلة الثانوية 

هنا أن أعترف بالفضل واجلميل للمسؤولني واملدرسني باملعهد ملا بذلوه  وال أنسى) أديب

وقد نشأ حبمد اهللا نشأة طاهرة , من جهد مشكور يف تعليم وتربية الشهيد هشام رمحه اهللا

كما , ويطعن يف سلوكه, فما علمت عليه يف حياته انه تلوث بشيءمما يشني خلقه, زكية

بعيدا  عن جمالس السوء وكان كثري التتبع ألخبار , عبادةنشأ سليم العقيدة حمافظا  على ال

, وأيب احلسن الندوي, كسيد قطب: شديد التعلق بكتب الدعاة البارزين, العامل اإلسالمي

وكان كلما ازدادت معرفته باإلسالم وما فيه من كنوز عظيمة يتقطع , واملودودي وغريهم

وختم حياته باألمنية , هج اإلسالم وهديهأملا للواقع الذي يعيشه املسلمون بعيدا  عن من

 .اليت كان يرددها على لسانه عشرات املرات شهيدا  يف سبيل اهللا تعاىل

 ?كيف تلقيتم خرب استشهاد ابنكم هشام: اجلهاد

من احملرم احلرام جاءين مجاعة من إخوانـه يف اهللا  ) 91(يف يوم السبت : عبد الوهاب. د

وكانـت  , طريق اهلاتف من باكستان باستشهاد هشـام  وقد تلقوا اخلرب عن, قبل الظهر

فأرادوا ان , وحتيط ا عالمات اإلستفهام, زيارم يل يف ذلك الوقت يكتنفها اإلستغراب

وعن اجلهاد يف سبيل , وظلوا يتحدثون عن أفضل األعمال, خيففوا وقع احلدث يف نفسي

ل جاءكم نبـأ باستشـهاد   فسألتهم ه, فعرفت أنه قد حدث شيء, إخل... اهللا والشهادة



واسترجعت , وذرفت العني, فحزن القلب. فقالوا عظم  اهللا أجرك) وأنا أريد ابين(? أحد

, وكانوا قد أخربوين أن احلادث كان يف يـوم اجلمعـة  , ومحدت اهللا سبحانه على قضائه

وقـد  , لكن تلقيت بعد ذلك مكاملة هاتفية من باكستان كانت أكثر تفصيال للحـادث 

) 7(اإلستشهاد كان يف الساعة السادسة والنصف قبل مغرب يوم اخلميس : يتتضمنت اآل

كان الشهيد هشام مع زميلني لـه يرمـون باملـدفع    .)هـ8041(من شهر حمرم احلرام 

فاختار اهللا سبحانه عبـده هشـاما   , وبعد اإلستمرار يف الرمي انفجر م املدفع, اهلاون

  .وجرح زمياله

د اهللا بن علي القبيسي عن صورة احلادث وشهد هللا شهادة كلمين أحد زميليه وهو عب

يسأله اهللا تعاىل عنها أنه شم من هشام بعد موته رائحة زكية مل يسبق له أن شم مثلها يف 

 .حياته

ماذا كنتم , )سنة 11(واآلخر حممد , الشهيد هشام أحدمها, رزقكم اهللا بولدين:  اجلهاد

 ? تتمنون ألبنائكم لو كان عددهم كبريا

أن مينحهم  -قل عددهم أو كثر-الذي أرجوه من اهللا عزوجل ألوالدي : عبد الوهاب. د

وأن يصدقوا يف اإللتزام , اهللا تعاىل العلم الذي يعرفون به غاية وجودهم يف هذه احلياة

ليسريوا يف نفس الطريق اليت , وأن حيملوا هذا الدين للناس, باإلسالم عقيدة وعمال 

ألنه الطريق الذي , ألنبيائه ورسله وهذا أمر أرجوه لكل شباب املسلمنيرضيها اهللا تعإىل 

ال خالص لألمة بدونه وقد كان الذي  منحين اهللا عزوجل يف ابين هشام فوق ما كنت 

فما كنت يوما  ما أحسب أن اهللا عزوجل سيكرمين باختيار ابين شهيدا  يف , أتوقعه

فلله , توجب مين مزيدا  من الشكر له سبحانهوهذه من أعظم منن اهللا علي اليت تس, سبيله

ولعله سبحانه يكرم بنايت , ولعل اهللا أن يكرمين ويكرم أخاه مبثل ما أكرمه, احلمد واملنة

 .بأن يكن أمهات  شهداء إنه على كل شيء قدير

ناجتة عن , الشباب يف عمر الشهيد هشام هلم اهتمامات غالبا  ما تكون سخيفة: اجلهاد

وهذه .. جبلساء السوء وانعدام التربية يف مراحل التعليم.. ئل اإلعالم املختلفةتأثرهم بوسا

كيف ميكن لفت نظر الشباب , وتعمل جاهدة لتثبيتها, النتيجة ترضي الصهيونية العاملية

 ?إىل الطريق الصحيح الذي يضمن هلم العزة والكرامة



فأبناء , ة على الناشئة متاما قد أخرب ص عن تأثري عوامل التربية والبيئ: عبد الوهاب. د

وأن يعتصموا بكتاب اهللا وسنة , املسلمني املفروض فيهم أن يسريوا عل ج السلف الصاحل

وأن يعايشوا سرية املصطفى وصحابته حىت يستوحوا منها , رسوله عليه الصالة والسالم

, يف إميامفيعيشون يف قوة , ويضمن هلم سعادة الدارين, املنهج الذي يوصلهم إىل رم

وشباب اليوم هم الذين يعول عليهم يف محل  , واستقامة يف سلوكهم, وسالمة يف خلقهم

فالشقاء , املستقبل ينظر إليه من خالل استقامة الشباب أوعدمها, أعباء احلياة يف املستقبل

فتضيع كل معايري احلق والعدل , يف األمة ال يأيت إال من فساد النفوس واحنراف األخالق

ألم فقدوا , ال يسعدهم مال وال حضارة مادية, ويتحول الناس إىل وحوش,  األمةيف

 .أغلى ما ميلكه اإلنسان يف هذه احلياة

ما رأيك يف حجم التربعات اليت يتقدم ا املسلمون يف مواجهة متطلبات اجلهـاد  : اجلهاد

 ?واحتياجاته

م متطلبات احلرب الشرسة ال شك أن حجم املساعدات ضعيف جدا  أما: عبد الوهاب. د

, ومتطلبات احلرب تتصاعد من يوم آلخر, اليت يشنها الشيوعيون على العزل املستضعفني

والتشريد , ومنكوبوا احلرب من اجلرحى والدمار للبيوت, فضحايا احلرب تتصاعد أرقامها

ال  ومثل هذه املشـكالت , واملهاجرون من األفغان بلغوا املاليني, تتصاعد أرقامها كذلك

مـع  , أقل ما ينفع فيها وقوف الدول اإلسالمية إىل جانب إخوام, حيلها تربعات األفراد

  :هذا فإن هذه التربعات هلا تأثري طيب من ناحيتني

يشعر من خالهلا ااهدون بأن هلم إخوة يف الدين يعيشون قضيتهم وميدون يـد  : األوىل

فهو يشد من أزرهـم  , من الناحية املعنويةوهذا مفيد , العون هلم ويواسوم بقدر طاقام

 .ويقوي عزائمهم على اإلستمرار يف اجلهاد

ألا تصدر من نفوس مؤمنة ال , أن اهللا عزوجل يبارك يف هذه التربعات على قلتها: الثانية

 .تبتغي ذا العطاء سوى وجه اهللا سبحانه وتعاىل

ما قولكم , انستان خشية املوتبعض اآلباء خيافون من ذهاب أبنائهم إىل أفغ: اجلهاد

 ?هلؤالء



, بيد اهللا عزوجل, فاملوت واحلياة, هذه اخلشية تتنايف مع عقيدة اإلسالم: عبد الوهاب. د

وقد حذر اهللا سبحانه , كما أن القعود عن اجلهاد ال يطيل العمر, واجلهاد ال يقرب األجل

يا أيها : (سبحانه يف شأن الكافرينفقال . املؤمنني أن يقعوا فيما يقع فيه الكفار واملنافقون

الذين آمنوا ال تكونوا كالذين كفروا وقالوا إلخوام إذا ضربوا يف األرض أو كانوا غز 

واهللا حييي ومييت , ى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل اهللا ذلك حسرة يف قلوم

 .آل عمران) واهللا مبا تعملون بصري

  

  

 :يينالشهيد أبو مصعب الفلسط

وترىب , شب على القرآن, فهو من مواليد اجلزيرة....) زكريا(أما أبو مصعب الفلسطيين 

, عشق اجلهاد, يف املسجد يف الطائف وكان حيلوله ان يسمي نفسه أبا مصعب الطائفي

فقلبه معلق باألقصى , كيف ال وقد أخرج من دياره وحرم من رؤية املسجد األقصى

 .وباإلعداد له

انتظر أن يفتح اهللا بابا  للجهاد ففتح له باب أفغانستان مل ميض عليه , رآنمن قراء الق

سوى ثالثة أشهر يف أرض اجلهاد قضى منها شهرا ونصف يف اإلعداد وشهرا  ونصف يف 

 .الرباط واجلهاد

نزل يف موقع الريموك يف املأسدة مع الدكتور أيب هشام فارتفعت مهته والتهب محاسه 

 .وتفجرت طاقته

صباح اخلميس كتب عدة رسائل حيث يسافر الدكتور لريسلها معه إىل أهله وكتب ويف 

وكان الذي أراد زكريا فما ) أرجو اهللا أن الميسي هذا اليوم االبعد استشهادي: (فيها

ورائحة املسك يشهد .غربت الشمس إال بعد أن بكت على فراقه ورحيله عن هذه األرض

يف موقع الريموك منهم أبو عمار وأبو الزبري الذي كان ا كل األخوة السبعة الذين كانوا 

 .معه يف اللحظات األخرية



والعجيب أن هشام الديلمي وزكريا بنفس العمر يف التاسعة : الشهيدان يف عمر واحد

 .عشرة من أعمارمها

 .كان عابدا  صائما  قائما  فشهد له أقرانه لصيام اإلثنني واخلميس

 .و اهللا أن يتقبل اإلثنني وجيمعنا ما يف الفردوس األعلىفهنيئا  هلما الشهادة ونرج

 رحلتم فكم باك با جفان شادن       عليكم وكم باك بأجفان ضيغم

  

 

 )زكريا  أبو اهلنود(وداعا   أبا مصعب 

 

احلمد هللا الذي أحيا  00احلمد هللا الذي أنعم علينا فاختار واحدا  منا واصطفاه شهيدا 

فغدت ال تطيق صربا  عن أرض  0هؤالء الشهداء الطاهرة الزكية قلوب هذه األمة بدماء

 :وبعد 000وصلى اهللا على إمام املؤمنني وقائد الغر احملجلني 0اجلهاد والكرامة

من الطائف احلبيبة اليت  00السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 00إخوة اجلهاد يف سبيل اهللا

واليت ال زالت أرجاء الطائف , هراينأمحد الز/ قدمت شهيدين من أبنائها مها إالخ

الذي ما أن ) أبو مصعب(واألخ العزيز زكريا , تتجاوب مع أصداء نشيده صباح مساء

 -معاذ اهللا-علمت بنبأ استشهاده حىت أرسلت عيين دمعا  حارا  ال حزنا  وال جزعا  

متضي  ولكين تذكرت نفسي وتذكرت تقصريي واأليام, فالشهادة أمتناها ىل ولكل إخواين

 0واألحبة ميضون واحدا  تلو اآلخر إىل اهللا يف مواكب الشهداء األطهار

أتذكر , أخذت بعدها أتذكر ذلك الشاب الذي مل ميض على فراقه سوى مدة قصرية

تقبله -فكان , تذكرت جده وبساطته 00محاسه الذي جتلله هالة من اهلـدوء والطمأنينة

وحكمة وهدوء , كان فيه محاس الشباب املتدفق, مثاال  نادرا  بني أقرانه -اهللا عنده

عرفته شابا صغريا  اجته يف سنواته األخرية إىل اهللا بنفس صادقة مطمئنة  0الشيوخ والكبار

وكان كغريه من إخوانه يتوق للجهاد يف سبيل اهللا  0وكأين به يشعر باقتراب أجله

إلكمال دراسته بعد فقرر أن يذهب ويرى بعينه ما حيدث على أن يعود  0ويتحرق لذلك



فقد رأى  0وزاد من اندفاعه تلك الرؤيا اليت رآها له أحد اإوانه يف املنام 0انتهاء اإلجازة

فما كان منه بعد أن , زكريا مضرجا  بدمائه فد قضى شهيدا  يف سبيل اهللا يف أفغانستان

اك أنه ولقد نقل يل من رآه هن 00مسع ذلك إال أن حزم حقائبه ومضى يف رحلته إىل اهللا

بل أن إالعمال اليت كان ينجزها غريه يف أشهر , مل يكن يضيع أي حلظة أوفرصة للعمل

وكتب أثناء فترة تدريبه رسالة ألحد إخوانه حيثه فيها على اجلهاد  0رمبا أجنزها ىف أيام

وكان مما كتب يف هذه الرسالة  أن عداد احلسنات يعمل هنا : ويذكر له ما رأى وشاهد

 .وال عمل لعداد السيئات إن شاء اهللا 0ينقطعليل ار ال 

وقضى فيها أياما   0إىل حيث استشهد إخوانه, وبعد أن انتهى من التدريب اجته إىل جاجي

 0حنسبه كذلك واهللا حسيبه, جادة يعمل فيها بصمت وصدق واخالص

ى وأخذ حيثه عل, أن أقبل وال تتأخر: وحينما استروح عبري اجلهاد والعزة كتب إلخوانه

وحينما دخل شهر حمرم هذا العام وىف  0اجلهاد ويذكر له ما وجد من نعيم وراحة نفسية

 0أول مخيس منه

ما رأيك أن ترمي على : وبعد أن فرغ زكريا من صالة العصر مر عليه القائد وقال له

فاستجاب وأخذ مكانه وكان معه ) ومل تكن نوبته إال أنه كان يتقن الرماية عليه(اهلاون 

وحينما وضع أول قذيفة يف  0من اليمن -رمحه اهللا-) هشام الديلمي(د أبو محزة الشهي

اهلاون انفجر اهلاون انفجارا  شديدا  فقذف بزكريا مسافة عشرين مترا  يف منحدر ومل 

وملا وصل إليه إخوانه وجدوه قد أسلم الروح لباريها  0يوقف اندفاعه إال جذع شجرة

واستشهد بعده , ا  كما كان يف الرؤيا اليت رآها أخوهوقد تضرج بدمائه وبالتراب متام

وشهد يل اثنان ممن رآه بعد صالة املغرب من ذلك اليوم وهو مسجي  0بدقائق أبو محزة

 0قبل أن يدفن أما استروحا رائحة املسك الشديدة املنبعثة من زكريا وأقسما على ذلك

ون يف جيبه زجاجة طيب قد فتشنا مالبسه خشية أن تك, زيادة يف التثبت: قإال بل

واهللا لقد رأيت لوجهه نورا  : وقال يل من قام بإدخاله إىل قربه 0انكسرت فلم جند شيئا 

 0ما رأيته عليه من قبل

وكان رمحه اهللا قد كتب ليلة استشهاده رسالة ألحد إخوانه يف اهللا يطلب منه أن يأيت وال 

له طرفا  مما حيدث للمجاهدين من  ويذكر له ما وجد من عزة يف اجلهاد ويذكر, يتأخر



 0أعدائهم وأخربه فيها أنه قرر أن ال يدرس السنة القادمة وأنه سيقضيها أيضا يف اجلهاد

وتقبلهم  00فلقد ذهب هو وأخوه أمحد بقطع من قلوبنا معهم, رحم اهللا أبا مصعب

 رب واحلمد هللا, وأحلقنا م ومجعنا م يف اجلنة 00ومجيع الشهداء عنده سبحانه

 000العاملني

 الواثق باهللا أبو عبد الرمحن الطائف/ أخوكم 

 

  

  تألق فرسان اجلزيرة

 0احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من النيب بعده

إن الناظر يف أرض النزال فوق أرض أيب حنيفة النعمان ليجد غريبا  بني ااهدين األفغان 

 -أرض احلرمني وجنوا-يزة اآلن مشاهلا وقد بدا طرفا اجلز, معظمهم من أرض اجلزيزة

وكأما فرسا  رهان يف عدد ااهدين الذين نفروا إىل اهللا , أرض اليمن وإالميان واحلكمة

 0وهم يسمعون صيحات اهللا أكرب تدوي فوق ذرى اهلندوكوش

وحياول أبناء اليمن أن يزمحوا أبناء احلرمني هي هذا الشرف العظيم الذي ختلت عن نيله 

 0يف سبيل اهللا) القتال(ألمة اإلسالمية اليت كادت تنسى فريضة اجلهاد ا

إال أن قصب السبق زال يف يد أبناء احلرمني الذين فزوا بتقدمي ستة عشر شهيدا  يف ميدان 

البطولة وساحات الرجولة وأما أبناء اليمن فقد بدأوا يزامحون إخوام عددا  بعد أن ألقى 

بثقله يف هذه الساحة حني رجع من زيارته األخرية ملعسكرات  )الشيخ عبد اهللا األمحر(

ففتح مضافته اليت تصل إيل مخسني مترا  ليبث , ااهدين وكأنه شعلة مضطربة ونار ملتهبة

 0التلفاز فيها صور البطولة والفداء وحيكي قصص العزة واإلباء

اهللا به جبني اإلمة  وبدأ يدعو إىل املشاركة بالنفس واملال يف هذا اجلهاد الذي شرف

 0اإلسالمية وأحيا به مواا



وقد انتفض غاضبا  كالليث وهو يسمع احتجاز بعض الشباب الذاهب إىل املعركة 

 0وأطلقهم وأعلن أنه سيجهز الغزاة النافرين يف سبيل اهللا ويكفل أسر شهدائهم

ن أبناء اجلزيرة اثنان م: ومن بني الشهداء الذين وفدوا إىل اهللا يف الشهر األخري ثالثة

 0وثالثهم من مهاجر أبينا إبراهيم عليه الصالة والسالم من أرض الشام

  

 :)شاكر حسن قرشي(أبو شهاب 

, وترعرع فوق أرض الطائف, قريبا  من مسجد ابن عباس رضي اهللا عنه ولد هذا الليث

ه منها حصل على الشهادة الثانوية مث توجه إىل أمريكا حيقق طموحه يف نيل شهادة دارسي

بل وعلى العكس من هذا , وهناك استعص على حوامض اجلاهلية الغربية أن يذوب فيها

قبض على دينه كاجلمر وبدأ يبحث يف هاجرة اجلاهلية الالفحة هناك عن واحة يتفيأ 

ويف 0يف األرض) عاصمة الشيطان(وعن سفينة ينجومن خضم الفنت املتالطمة يف , ظالهلا

لق يدعو إىل اهللا من خالل رابطة الشباب املسلم العريب وبقي تلك الصحراء املقفرة انط

سنتني يف أمريكا اليكل عن احلركة واليفتر عن الدعوة ولكن نفسه ضاقت ذرعا  باحلياة 

فطلق أمريكا ثالثا  ال رجعة فيها وعاد إىل  -حياة اهلمبورجر والكوكا-الناعمة اهلادئة 

ولة ولكن عينه ال تغمض عن اإلحداث أرض احلرمني حيث عمل يف إحدى مؤسسات الد

املدوية على ضفاف كونر فأزيز الرصاص ودوي املدافع ودخان القذائف يقض عليه 

فرض عني بالنفس : (مضجعه خاصة وقد اقتنع باحلكم الشرعي للجهاد اآلن يف أفغانستان

بالد إذا دخل العدو : كيف ال وشيخ إالسالم ابن تيمية يقول) واملال وال إذن للوالدين

اإلسالم فال ريب أنه جيب دفعه على األقرب فاألقرب إذ بالد اإلسالم كلها مبنزلة البلد 

 .)4/806(الفتاوى الكربى ) الواحد وأنه جيب النفري إليه بال إذن والد وال غرمي

فبات حيدث نفسه باجلهاد وبدأ ميزق احلبال اليت تشده إىل األرض ويتخلص من القيود اليت 

 0 داخل مستنقع الطنيتثقل رجليه يف



وهو شهاب حمرق لألعداء ومنري للطريق إىل اهللا ) أبا شهاب(وجاء شاكر ومسي نفسه 

وكم حتس وأنت تستمع اليه أنك جالس مع انسان ناضج يدرك أبعاد املؤامرة على 

 0اإلسالم

ما رأينا له خمالفة  ألمري , كالمه عمل, صامت, رأيته يف املعسكر يف صدا دائب احلركة

 0وال مشاكسة لرفيق طريق والمضايقة ألخ من إخوانه

وقد حفظت اسم أيب شهاب من أخيه عبد الرمحن النجدي طالب اهلندسة الذي توجه إىل 

وهويشري إىل قلبه وإىل ) ههنا فأدخل ههنا -جئت ألتلقاها رصاصة-بلخ ولذا كان يردد 

 0السماء

 0سريتنا إىل بلخنريد أبا شهاب أن يرافقنا يف م: قال يل عبد الرمحن

وقضى اهللا أن يسري عبد الرمحن ليخلف وراءه يف املعسكر أبا شهاب ألن اهللا عزوجل 

  0)قل لو كنتم يف بيوتكم لربز الذين كتب عليهم القتل إىل مضاجعهم(يقول 

 0لقد قدر اهللا أين كون مصرعه ومضجعه هناك يف جبال خوست

عليهما الوقار وتعلومها اهليبة يدخالن علينا وذات ليلة وإذا برجلني يبدو : وجاء أهل شاكر

يف صدا والتقيت ما مع شاكر كان أحدمها والده واألخر خاله فأما خاله فيعمل موجها 

 0تربويا يف الطائف

ودار احلوار بينهم وحاوال أن يرجعاه لريى أمه اليت أذهلها املرض يف املستشفى وبعد حوار 

 0إىل بيشاور ليتصل بأمه ليطمئنهاعنيف حظيا  بوعد منه أن يرافقهما 

ال حترموا ابنكم اجلنة والحترموا أنفسكم : ويف الصباح قلت هلم وهم يغادرون املعسكر

 0الشفاعة

 0ومضى شاكر إىل اهللا عن عمر يناهز السادسة والعشرين

وأحيانا  قد ينام , كان شاكر حيلم بالشهادة دائما  ويتحدث عن احلور: شاكر واحلور

أنت : يوقظه أبو خالد القطري إىل الصالة فريفع الغطاء ببطئ فيقول له أبو خالدمتأخرا  ف



, قد أقبلت قد أقبلت: تقوم متباطئا  واحلور تناديك وتنتظرك فيهب سريعا  قائال 

 0انتظروين

وبدأ شاكر يعد نفسه لرحلة الشمال مع إبراهيم حنو بدخشان إال أن : رحلة الشمال

نا اليها وقد اشترك فيها أكثر من نائة ومخسني شابا  عربيا  أحداث خوست عاجلتنا ونفر

وكان أبو شهاب من بني هؤالء وهناك يف سيت كانداو حيث استحالت األرض براكني 

 0متفجرة والسماء إىل محم وشهب منقضة

وجاءت القذيفة اليت طاملا , وكان شاكر مع القدر الذي ينتظره: رابطة شاكر مع إخوانه

 ا قذيفةمتناها وحلم )BM41( وكذلك إصابات يف , فأصابت رجله إصابات بالغة

 0وجرح معه أربعة, صدره

 :حصلت لشاكر كرامات عجيبة منها: كرامة عجيبة

أنه عندما أسلم الروح كان واضعا  يده على جرحه فأنزهلا األخوة واسبلوها على  -1

إليه فوجدوه قد أعاد يده  جانبه مث تركوه لشدة املعركة ولتعبهم وبعد ثالثة أيام عادوا

 0ووضعها على مكان اجلرح

عادوا إليه بعد ثالثة أيام وكان الزمهرير شديدا  والربد قارسا  واملفروض أن  -2

فوجدوه لينا يتثىن , امليت بعد قليل يتصلب فكيف يف جويتجمد فيه املاء يف حلظات

 0كأنه نائم

ميني رسول اهللا ص فحلفت الشاب رآه أحد اإلخوة العرب يف املنام مدفونا  على  -3

 0الذي رآه يف املنام علي صدق الرؤيا فحلف على ذلك

وهذا , إين صابرة حمتسبة: (اتصلت زوجيت بأمه فكان رد أمه: تلقي أهله خلرب استشهاده

نأمل من : وأما والده فقال) لن أبكي وسأمنع النساء أن يبكني يف الس, شرف عظيم لنا

 0الشهادة حقا  حىت يشفع لنا يوم القيامة اهللا أن يكون قد نال

 0اللهم شجع جبناءنا واجعلنا مع شجعاننا وأحلقنا بشهدائنا: قرأت يف مذكرته

  



  

 :)جربان شريف ناصر(الشهيد محزة 

وعندما علمت ) املولد العزيز(فر من جحيم اجلاهلية املتلظى يف ديترويت يف دير بورن 

ة أزمعت على السفر إىل ديترويت ألهنئ أمه وأباه باستشهاده وأنا يف الواليات املتحد

وبعد الصالة , وخطبت اجلمعة وهناك, ووميمت شطر ديترويت  حيث تقيم أمه وأبوه

والده والتقيت به يف غرفة يف داخل املسجد وهنأته بشهادة ابنه فكان صابرا   طلبت

ووالده , )لقدر بيدهاملوت واحلياة بيد اهللا وا: (حمتسبا  ماتفوه ببنت شفه إال أن قال

 0تبدو عليه البساطة الفطرية

وبعد العشاء وبعد أن ألقيت حماضرة يف املسجد أسررت يف أذن أمام املسجد حممد موسى 

الرجل الذي حيظى باحترام اجلميع وتبدو عليه الرزانة والوقار مع علم واعتدال دون (

) اجلالية اإلسالمية واليمنية بالذات إفراط وال تفريط وهو ميثل املنارة اليت يلتف حوهلا أبناء

وتوجهنا حنو منزل أمه ودخل 0نريد أن نذهب نئ ونواسي أم الشهيد: فقلت للشيخ

ان : ولكن الشيخ قال يل, الشيخ حممد موسى أمامي وكنت أظن أمه قد علمت من والده

شفة  صابرة حمتسبة مل تنبس ببنت: أمه مل تعلم من قبل باستشهاده وقد كانت الوالدة

 0أما شقيقته فقد انفجرت باكية, رضينا بقدر اهللا, سوى أن قالت احلمد هللا

رأيته مشرق الوجه كأا إشراقة الشهادة وضياء : مث حدثت والدته قصة جربان معي قلت

? فاقتربت منه من بني السبعني شابا  وسألته ممن الشاب, رأيته مشرق الوجه قبل اللقاء

من أمريكا إىل اليمن مث إىل ) ففررت إىل اهللا(ون يف ديترويت فقال من اليمن وأهلي يقيم

السعودية وأخريا  سعيت ألودي فريضة اجلهاد يف أفغانستان وأطلت معه احلديث وال 

أدري ملاذا اخترته من بني اجلموع وكأن هاتفا  يهتف يف أعماقي أن هذا مسافر ماض من 

أرى نور الشهادة : يا وأظنين ودعته قائال الدنيا فستمتعت باحلديث إليه قبل أن يودع الدن

 0على وجهك

   قالوا احلقوق فقلت  لفظ  مل  أجد         عنه كألسنة اللهيب معربا

  للحرب جند يصربون على الطوى         يوم اللقاء ويلبسون الفيربا



  ويرون جوف الرمل  أمجل  فندق         وروائح البارود تنفح  عنربا

كثري من : الرؤيا احلقة استبيح  له  محا           يلقى املنايا أويعيش حمرراويرون أن من  

اإلخوة يرون أنفسهم مع احلور العني أو يراهم إخوام مع نساء مجيالت قبل الشهادة 

فيستبشرون بالشهادة وقد حصل هذا مع كثري من اإلخوة مع أيب دجانة وحيىي سنيور وأيب 

غامدي وسعد الرشود وأيب عبد احلق وكثريين آخرين من عاصم وعبد الوهاب الردة ال

 0العرب واألفغان

وقد رأى جربان نفسه مع امرأة مجيلة فبشر إخوانه أن الشهادة قادمة وقد رزقه اهللا 

 0الشهادة ونرجو اهللا القبول

  

  

 :الشهيد أبو جعفر الشامي

قيه أنه خلف وراءه وخيتلف عن ساب, وشهيدنا هذا أكربهم سنا فهو يف الثالثني من عمره

 0أرملته مع ابنتيه وولد

رأى الطاغوت النصريي جامثا  على صدر هذا الدين يريد اجتثات , فر من الدنيا إىل اهللا

وشارك جبهد املقل هناك مث أقبل إىل هنا إىل قندهار البلدة , جذروه من أرض الشام

البلد الذي قدم حوايل ألف , املعروفة بالتزامها اإلسالمي وحبصانة نسائها وبكثرة علمائها

شهيد وهو يدافع عن النقاب الذي يغطي وجوه املخدرات والواتق عندما سري له امللك 

 0ظاهر شاه جيشا جلبا  بقيادة  خان حممد وهو يعلن انتهاء عهد اخلمار إىل األبد

وأقبال إىل هنا إىل أفغانستان طمعا  يف الذود عن : أبو جعفر وأخوه يف أرض املعركة

 0اض اإلسالم وحرمات املسلماتحي

 :وصل أرض املعركة ومكث تسعة أيام فقط كان يردد أثناءها

  جاهد   باهللا   أخيه       جاهد إن كنت تقيا

  متلك   آفاق   الدنيا      وتالقي اهللا  رضيا



  جد   املال  وبالنفس      إن تطمع بالفردوس

  فهنالك أحلى عرس       للمؤمن   واحلورية 

وعلم مبعركة قادمة ولكنه كان بني جمموعة من اإلخوة العرب فخشي أن : ملعركة النهائيةا

ال يسمحوا له بدخول املعركة وانتقل إىل قائد آخر وأعد القائد الثاين لعملية ورفض القائد 

أن يدخله فيها فجاء بأيب خبيب من اإلخوة القدماء يف املنطقـة وأصـر علـى القائـد     

 0بالدخول

ا لتلقى الذين خيتارهم اهللا شهداءوسارت اوانتقل, موعات حيث تفتح اجلنة أبوا )??( 

جمموعتهم متأخرة إال أنه غاب عن ناظري أخيه لعله ينال الشهادة  آخذ بعنان فرسه يطري 

إنه يبحث عن املوت يف ) على متنه كلما مسع هيعة أوفزعة طار اليها يبتغي املوت مظان 

 0يهاملواطن اليت يظنها ف

كان القصف على ااهدين جد شديد وانسحب ااهدون ويف أثناء اإلنسحاب : اإلصابة

ومل يكن , كما أصابته حبروق يف صدره, يف يده اليمىن )R . P . G.7(  أصابته قذيفة

فحمله وخرج به من أرض املعركة والدم ينزف , جبانبه غري شقيقه الذ ي أصيب يف يده

قال أحد ااهدين رأيت نور الشهادة : كرامات0 استشهدمنه وملدة مخس ساعات حىت

 0واستنار وجهه بعد الشهادة وأصبح كأنه النور, على وجهه ولكين مل أخربه

وقد , وهو سيد األيام) م81/21/7891(واحلمد هللا لقد كانت شهادته يوم اجلمعة 

يعش بينهم سوى حزن عليه ااهدون حزنا  شديدا كأمنا عاش بينهم دهرا  رغم أنه مل 

حمببا  إىل القلوب ولذا مضى , قريبا  إىل النفوس, مرحا , كان دائم اإلبتسامة, تسعة أيام

 0وأخذ معه القلوب

وحنن نضرع إىل اهللا أن يتقبل شهداءنا وأن يلحقنا م يف الفردوس األعلى وأن مين على 

اإلسالم يف أفغانستان األمة اإلسالمية بنصر عاجل قريب وأن يقر  أعني املؤمنني بنصرة 

دولة (ويف فلسطني وأن يسعد البشرية باهلدية اليت تنتظرها بفارغ الصرب إال وهي 

  0)إالسالم

  0وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن الاله إال أنت أستغفرك وأتوب اليك



  

  :تسلل الدم حىت عانق الكلمات

 :وصية الشهيد أيب جعفر وجدت يف جيبه وقد خضبتها الدماء

مد هللا والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت األنبياء واملرسلني وقائد ااهدين السالم احل

  :عليكم ورمحة وبركاته

والنهي عن معاصـيه  , نفسي وإياكم بتقوى اهللا يف السر والعالنية000أكتب هذه الوصية

لدي ووالـديت  والعمل بطاعته وجعلين اهللا وإياكم إن شاء اهللا عباد اهللا الصاحلني أوصي وا

أن املوت حق واألجل من عند اهللا وأن الحتزنوا واليتقبلوا عـزاء ألن  , بتقوى اهللا والصرب

الشهيد عند ربه حي يرزق وأن تعرفوا مكانة الشهيد وما له من حمبة من اهللا وأوصـيكم  

على أوالدي أن تربوهم على تقوى اهللا وأما زوجيت فهي تعرف أن اجلهاد فـرض عـني   

 ألف خري على صربها وحسب أمرها عند اهللا وما أطلب منها إال تقـوى اهللا  وجزاها اهللا

وتربية األوالد على اإلميان والتقوى واجلهاد وحتث أبنها ملا حثت زوجها على اجلهاد وأن 

تريب بناا تربية إسالمية وتزوجهن من جماهدين وأرجو منها السماح وهلا احلرية يف نفسها 

أقربائي وإخواين فأقول هلم نصيحة وللشباب خاصة إن اجلهاد ذروة أن تفعل ما تريد وأما 

سنام اإلسالم وهنا يف أفغانستان يرى بأم عينيه حياة اجلهاد والصرب وأقوهلا أن كل مـن  

فيا شبابنا واخواننا هبوا لنصـرة  , يستطيع أن جياهد وهو جالس جبوار بذخ الدنيا فهو آمث

ان حني يرون مدد عريب هلم تشتد عزميتهم ويستحيون أن إن ااهدين يف أفعانست, دين اهللا

وبالنسبة ملا أملكه فهو يف وصـية أخـرى    0يتركوا جبهات القتال والذهاب إىل أهليهم

ال حتزنوا واصربوا وإن شاء اهللا : وأرجع وأقول, موجودة لدى زوجيت فيها توضيح لذلك

دار اإلستقرار ألننا نقول ال إلـه   يا زوجيت ستكونني أمرية احلوريات العني بإذن اهللا هناك

نصحية للشباب يف بالدي يا شباب إن أعداء اهللا يف كل مكان واجلهاد يسمى يف , إال اهللا

فتعالوا إىل أرض أفغانستان بدال  من اجللوس يف الترف وملذات األكل واللباس وجزاكم 

رييا معه وفلسـطني  اهللا كل خري فها هو كما تعلمون جهاد يف أفغانستان يف الفلبني وأرت

 0فألعدو واحد هبوا للجهاد والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أخوكم العبد الفقري إىل اهللا تعاىل



 )م61/21/7891(أبو جعفر   

 :إىل شقيقه أيب جعفر 000من أسد اهللا

, يا ابن أمي ورفيق الطفولة والصبا والشباب, وحنسبك عند اهللا كذلك, أخي الشهيد

ولقد اجتمعنا على اهللا  00وإخوة اجلهاد 00مجعتنا إخوة الرحم 000ادوالعمل واجله

نعم قد تأخرت  0أنت قد رحلت يف زورق الدماء وأنا خلفك 0وها حنن نفترق عليه

 0لكين إن شاء اهللا لن أترك هذه الطريق 00عنك

, وبعد أن عرفت أن اجلهاد فرض عني ومل تأول ما عرفت, لقد أتيت يا أخي من بعيد

وأشفق على قلبك , قد كنت أرقبك وأحس مبا حتسه 00بحث عن مربر للقعودومل ت

فصرخات األطفال وبكاء اليتامى وأنني املرضى  00الذي أصبح بركانا  ال يهدأ

 0وصيحات النساء قبل املوت أو السيب

وترى , كل هذا كان حيرق داخلك وكنت ال دأ إالحني تسمع صيحات اهللا أكرب

وها أنت قدمت بعد أن دفعك قلبك وها  00)التلفاز(عرب شاشة انتصارات ااهدين 

تركت زوجتك  00أنت حتمل روحك وتقتحم أفغانستان لعلك تنقذ ما ميكن إنقاذه

, تركت خلفك فنت الدنيا وإغراءاا وأيضا  تركت شبابا  أضاعتهم الدنيا 00وأوالدك

 00وا ذروة سنام اإلسالمبعد أن ترك, حيث مل يعد هلم أمل إال اللحظة اليت يعيشوا

وأن تسقي روحك إباء اجلهاد اليت افتقدناها يف , وتركت هذا وأتيت هنا طالبا  حياة العزة

 0هذا الزمن

هل تذكر عندما محلت الرشاش الروسي الذي غنمه ااهدون وذهبت ملقابلة 

م لقد رأيتك يف تلك اللحظة شاخما  وعلمتك جنديا  من جند اإلسال 00العدوبسالحه

 0ليت إخواننا يعلمون: رأيتك بعمامتك السوداء فقلت

فأخربوين , لقد قضيت بني إخوانك األفغان أياما  معدودات فأحبوك ملرحك وابتسامتك

لقد  00كنت الأصدق أنك ستمضي ذه السرعة 00بأم رأوا يف وجهك نور الشهادة

املعتاد قاسيت برودة الشتاء وتقامست مع إخوانك اخلبز والشاي وغذاءهم 

 0مث رحلت 00تقامست ضحكام وآالمهم وحزم)البطاطس(



 00قليب يرى ذلك قبل عيين 00ودمك الطاهر يسيل, لقد سقطت أمامي يف أرض املعركة

ولكن ألنين فقدت أخا  , ليس النقضاء أجلك 00وذرفت دموعي, ومحلتك على يدي

قضيت معه  00لى نفسهويؤثرين ع, كان ينصحين 00وصديقا  عزيزا  على قليب, حبيبا 

لقد اختارك اهللا وقبلك وما  00فقدت ابتسامتك يل وقت احملن 00كل طفوليت وشبايب

أنت صرت يف الراحة  00قبلين رغم أين كنت وإياك يف وقت الشهادة يف خندق واحد

وكل أملي ودعائي  00القاعد فيها خري من الواقف, وأنا بقيت يف دنيا زائلة 00واجلنان

 0أن أحلق بك

 00لقد أصبحت هنا أعرف بأخي الشهيد, بشهادتك 00لقد أصبحت فخورا  بك: أخي

هل تعلم أن الشباب الذين كنت تعرفهم عندما !! ومل ينسوك, لقد نسي الناس اسم احلي

وأصروا , علموا باستشهادك يف أرض العزة واإلباء استقيظوا من غفلتهم ولزموا طريق احلق

ك من مل ترشد الكتب وال اخلطب وبنيت جبسدك لقد أرشدت بدم 00على اللحاق بك

 0جسرا  يعرب عليه هؤالء الشباب

ولقد تعاهدنا علي أن نسقي شجرة اجلهاد بدمائنا ومند من  00إىل أرض اجلهاد

 0أجسادنا معابر لكل شباب العامل اإلسالمي

ال ك 00ال تظن أنين تراجعت بعدك أو النت عزمييت أو أين فكرت بالتباطؤ: أخي احلبيب

إين أشهد اهللا أين على دربك سائر وسأمزج دمي بدمك بإذن اهللا وندعو اهللا لك ولكل 

 0شهيد أن يسكنكم فسيح جناته

  أسد اهللا: أخوك

 :رسالة من زوجة الشهيد أيب جعفر 

إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا : (قال تعاىل

 0)لونفيقتلون ويقت

وإىل كل زوجة استشهد زوجها يف , إىل إخواين ااهدين على أرض أفغانستان املسلمة

 0سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا



لقد بلغمي خرب استشهاد زوجي يف جبهة القتال ضد الغزاة الروس إىل جانب إخوانه 

سرعان ما  ااهدين يف معركة قندهار مما اثار يف نفسي بعض احلزن يف بادئ األمر ولكن

 0أنزل اهللا على قليب بردا  وسكينة

وتذكرت ماأعد اهللا , وفوزه باجلنة والشهادة يف سبيله, فأصبحت أمحد اهللا على ما ناله

للشهيد عند ربه :  للشهيد من أجر وثواب وذلك يف قول قائد ااهدين رسول اهللا ص

وجيار من عذاب , يغفر له يف أول قطرة من دمه ويرى مقعدة من اجلنة: ست خصال

ويؤمن من الفزع األكرب ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خري من , القرب

 0ويزوج باثنتني وسبعني من احلور العني ويشفع يف سبعني من أهله , الدنيا وما فيها

إن هذا العمل الذي قام به زوجي وأدى واجبه جتاه ربه  00إخويت ااهدين يف كل مكان

 0ين أنا وأوالدي وأهلهودينه يشرف

, وليشهد اهللا على ما نويت بتهيئة أوالدي الثالثة ليلحقوا بدرب أبيهم وإخوام ااهدين

 0فهنيئا  لك يا أفغانستان ذا اجلهاد وهنيئا  لنا يف هذا الشهيد الغايل

ي أننا ندعواهللا أن ينصركم ويثبت أقدامكم يف هذه املعركة والنصر حليف املؤمنني فتذكر

ولنهيء أبناءنا للجهاد , ولنقدم أرواحنا, يا أختاه ما أعد اهللا للشهيد الذي يقاتل يف سبيله

 0يف سبيل اهللا

وبذلك يتم النصر بإذن اهللا ويدحر الكافرين واملشركني سائلني اهللا سبحانه وتعاىل أن 

 0جيعلنا من ااهدين يف سبيله

 خضر تسرح يف اجلنة حيث شاءت  أرواح الشهداء يف حواصل طري:  قال رسول اهللا ص

 . والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

 أم جعفر :أختكم

 صقور مهد الرشيد

 

 :أما بعد, احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده



فإن الشباب املسلم يف سائر العامل اإلسالمي اآلن تتنازعه أشواق وحتفزه رغبات قوية تقطع 

ده إىل األرض وتنشله من وهدة احلياة الرتيبة الغارقة يف صنوف النعيم اجلواذب اليت تش

وشىت أنواع الترف النفوس فوا إىل اجلهاد واألرواح ترفرف تريد الوصول إىل أرض 

ويعيش الشباب بني هذه األشواق احمللقة وبني حاجات احلياة اليومية , الشرف والنزال

ل الوظائف احلكومية والشركات األهلية اليت ربطته ا القيود الثقيلة من خال

ومع هذا فقد استطاع كثري من الشباب أن , والدراسات اليت تستنزف طاقات العمر

ينتشل نفسه من هذه احلياة اهلادئة الوادعة ليعيش مشاكل املسلمني وحمنهم بأعصابه 

 0وقلبه وماله

قطار يف بالد املسلمني من ورغم احملن اليت حلت يف أصقاع العامل اإلسالمي وما تعانيه األ

رزايا باءت حبملها الشعوب إال أن الشجى يبعث الشجى واجلراح تنكأ اجلراح وكم من 

باكية على ميت الميت إليها بصلة قرابة ما أنزل عرباا وما أمهر دموعها سوى األشجان 

 0مليتها الذي وارته الثرى منذ زمان

احملبني ونار الغرام يف الصدور للمشـاركة يف   واألشواق إىل اجلهاد األفغاين تؤرق أجفان

ميدان الشرف يلهب املشاعر ويرفع اإلهتمامات ويقطع جذور اإلنشغال باحلياة وحيطـم  

 0القيود وميزق روابط األثقال اجلاذبة إىل األرض

وبالد الرافدين من اكثر بالد اإلسالم ابتالء وأشدها مصائب وأفدحها خسائر عرب التاريخ 

حيث سقطت دار اخلالفة وذبـح  ) هـ656(كله وحسبك مبأساة التتار سنة اإلسالمي 

 0من املسلمني ما اليقل عن مثامنائة ألف حسب أقل اإلحصائيات التارخيية لتلك احلقبة

وأما داهية الثمانينات اليت حلت بالعراق فحدث عن املآسي ماتشيب له النواصي يف فتنـة  

املصائب اليت أملت ذا اجلزء العزيـز مـن أرض    عمياء أمسى فيها احلليم حريانا  وهذه

اإلسالم مل تنس الشباب واجبهم جتاه اجلهاد املبارك املشرف الذي جتري فصوله الرائعـة  

أحداثا  دامية فوق أرض أفغانستان وممن قدموا إليه وشرفهم اهللا بالقتال واإلستشـهاد يف  

 .سبيل اهللا

 :)علي مصطفى(الشهيد حممد فاروق 



وهـو مـن   ) م1691(يد يف منطقة كفرى التابعة حملافظة كركوك سابقا  سنة ولد الشه

 0وقد تابع دراسته رغم الظروف القاسية اليت مر فيها, أسرة فقرية جدا 

أحسـب  : (وقد شب داعية إىل اهللا ونال بعض اإلبتالء الذي هو سنة أصحاب الدعوات

 0)الناس أن يتركوا أن يقول آمنا وهم اليفتنون

غياهب السجون قرابة عام حيث حفظ شهيدنا عشرة أجزاء من القرآن وضرب  وألقي يف

مثال  رائعا  بالتضحية واإليثار إلخوانه الذين يشاركونه احملنة وكـان يصـوم اإلثـنني    

 0واخلميس

كنت عندما أض لبعض احلاجـة يف  : (وحيدث عنه صاحبه الذي يشاركه ألواء الطريق

 0)ارئا  للقرآن أو قائما  يصليجوف الليل أراه يف الغالب أما ق

كان شديد الشوق للجهاد ولذا صمم على ترك أرض العراق إىل موطن يشم فيه رائحـة  

 0اجلنان ويعيش حتت ظالل السيوف

درس يف املعهد الطيب وكانت نفسه تراوده كثريا  أن يدع الدراسة ليواصل مسرية العرق 

 0لتكون خدمته للجهاد أعمق أثرا  أكمل الدراسة -وحتت احلاح إخوانه-والدم ولكنه 

ولقد كانت جمموعة تبحث عن خمرج يف أعماق هذا الليل الدامس وذات يوم وإذا بـأمري  

هذه اموعة يفاحتهم أن املال الذي بني أيديهم قد نفد وال بد ألحدهم أن يغامر حـىت  

تظرهم عنـد  واملنون تن, وما حترك أحد ألن املوت يرقبهم يف كل مرصد, حيضر هلم ماال 

وأي , كل مفرق طريق إذ مل يكن مع أي واحد منهم ورقة تثبت هويته وحتدد شخصـيته 

واحد منهم معروف من قبل السلطات اليت تطاردهم فليس لـه مصـري سـوى املـوت     

 0الفوري

ويذكرين هذا املوقف , وهب على ومحل عاتقه مسؤولية إنقاذ اخوانه وقرر تنفيذ أمر األمري

ليمان ليلة اإلحزاب عندما انتدم رسول اهللا ص أن خيرج واحد منهم مبوقف حذيفة بن ا

 0لريى خرب األحزاب فلم يتحرك منهم أحد

 0ويتحرك علي ومل يكن حيمل يف دقات قلبه إال ترقب املوت

كنت معه يف السيارة حيث وقفنا عند نقطة التفتيش املهمة فسألته : حيدث صاحب قائال 

دي سوى التوكل على رب العاملني وتفويض األمر اليه ولقد فأجابين ليس عن? ماذا عندك



طلب منا رب العزة اإلعداد فأعددنا ما استطعنا ومل أستطع أن أعد من الوسائل املاديـة  

 0وليس لدي سوى اإلميان برب العاملني, شيئا 

لقد أحدثت هذه الكلمة دويا  هائال  يف أ عماقي وتركت أصـداؤها أثـرا  بالغـا  يف    

 0فؤادي

لقد كان التفتيش شديدا  يف هذه النقطة عن اهلويات واحلاجيات وما هي إال حلظات وإذا 

بيد مسؤول النقطة تشري للسيارات كلها بالعبوردون تفتيش فكان هذا هو التفسري العملي 

ومن يتوكـل  , ومن يتق اهللا جيعل له خمرجا  ويرزقه من حيث الحيتسب: (لقوله عزوجل

 0)اهللا بالغ أمره قد جعل اهللا لكل شي قدرا على اهللا فهوحسبه إن 

, ووصل الشهيد إىل أرض إيران مث اخترقها إىل حيث متتزج البطولة بالـدماء وباحلديـد  

ووصل هرات وبدأ يذاول الطب فوق أرض املعركة وهنا يف أرض الرازي وابـن حيـان   

 0صمم على املوت

  ت أمخصك احلشرفاثبت يف مستنقع  املوت  رجله          وقال هلا من حت

 تردى ثياب املوت محرا  فما دجى         هلا الليل إال  وهي سندس  خضر

حىت لقي اهللا وحلق مبن سبقه على طريق اهللا مع أولئك النفر الـذين تنتشـر أجـداثهم     

يف أرجاء أفغانستان شهادة أمام اهللا مث أمام التاريخ أن هذا اجلهاد جهاد إسالمي ) قبورهم(

قتاال  قوميا  وإن كان ألبناء أفغانستان القدح املعلى يف التضـحية واإليثـار    عاملي وليس

 0والصرب واإلباء واجلماجم واألشالء

 0وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك

 

 قافلة الغرباء            

 

 :وبعد ,والصالة والسالم على أشرف املرسلني, احلمد هللا رب العاملني

وهكذا مع قافلة الغرباء اليت تنهب طريقها إىل را حلقت باقة جديـدة ـذا الركـب    

طلقوا الدنيا , غرباء عن أصحاب دنياهم, غرباء يف اهتمامام, غرباء يف تفكريهم, الغريب

غرباء عـن   0عافوا الزينة اليت افت على حطامها فراش النار, اليت فتنت ألباب الكثريين

وبعضـها  , العيون ترمقهم من بعيد إكبارا  وإجـالال  , فطوىب للغرباء, سهممسقط رؤو



والصدور , القلوب تود لوانشقت فضمتهم بني حناياها, تذرف عليه الدمغ رثاء وإشفاقا 

 0تتابع التقاط أنفاسها شغفا  يف معرفة حمطتهم األخرية

ومع هذا فهم , يهممطاردون من قبل الذين حيسبون كل صيحة عل, غرباء سعداء بغربتهم

كل واحد يترقب منيته , يف غمرة النشوة وهم يشقون طريقهم يف صحراء اجلاهلية املقفرة

فوق ( 0حيرصون على املوت كما يتكالب أهل الدنيا على احلياة, بني طرفة عني وانتباهتها

  .)صهوة جواده يبتفي املوت مظانه

 نا أزمة  الردى  ويف الكفاح  صامدونجماهدون يف العال على املدى جماهدون            ل

, ولقد طالت احلياة وجتاوز العمر اخلامسة واألربعني وكنا نود لو لقينا أحبابنا قبل سـنني 

وإن كـان  , إا حياة طويلة تلك اليت تفصلنا عن احلور العني وحتجزنا عن جنات النعيم

مل يدخلها ال يدخل جنـة  إن يف الدنيا جنة من (البعض حيس أنه يف اجلنة قبل أن يدخلها 

 0)اآلخرة

  

 0حلظات لن تنمحي من خميليت ما جرت الدماء يف عروقي:الشهيد مرزوق

على باب الرابطة يف مكة املكرمة قابلين , تلك الدقائق األوىل اليت قابلت فيها هذا الشاب

من : فقال? فسألته ممن الرجل, شاب يتفجر محاسا ويتدفق حيوية, ألول مرة مع طبيبني

 0رى األوراسذ

فواصلت السؤال مستغرببا  منذ كم تعيش وأنت ذه الطاقة العجيبة املتدفقة كان األوىل 

وأجبته , فأجاب علي الفور أنا جاهز, بك أن تكون هناك منذ سنوات بني أسود القمم

فرد قائال  مهال  ولعدة دقائق ريثما أحضر حقيبيت ومرت السيارة , غدا  ترافقين يف الطائرة

على الغرفة اليت فيها يقيم ومحل متاع الراكب وهذا حصيلة ما مجع من الدنيا وانطلقت  بنا

 0بنا السيارة حنو جدة

لو وضعت أمتعتك يف : وبدأ يرتب حقائيب ويضع أمتعته ومالبسه بني أمتعيت فقلت له

فأجاب بلهجة الواثق ? صندوق كرتون منفردة لكان أوىل ألين ال أظنك تسافر معي

عوارض كثرية تعترض طريقك فال : فقلت له -إن شاء اهللا-البل أنا مسافر  ,املطمئن

إن شاء اهللا : فقال, والتذكرة مع أن الدنيا أيام حج والطائرات مزدمحة, والحجز, تأشرية



وبقيت عقبة كؤود وهي انه متأخر يف البلد بدون إقامة قانونية لعدة ? !!سيسهلها مجيعا

له قلب املوظف ومضى مرزوق معي ووصلنا مطار إسالم أشهر مث سهل اهللا األمر ورق 

 0آباد وسهل اهللا أمره كذلك

وكان أحد اإلخوة من ذوي املكانة يف قومه يستقبلنا وعندما رأى مرزوق تفاىن هذا األخ 

اللهم انقص من عمري وأضفه إىل هذا : (يف خدمة هؤالء الشباب الوافدين على اهللا قال

  0)سلمنياألخ حىت يستمر يف خدمة امل

وجلس مرزوق شهرا  يف بيشاور وفقد جوازه منذ األيام األوىل ومل حتظ هذه القضية من 

كان , اهتمامه شيئا  إن قلبه هناك يطري ليسبقه إىل اجلبهة ومر شهر كطرفة عني بالنسبة لنا

 0ملء وقت مرزوق اإلعداد للقافلة اليت تتجهز لتعرب إىل الشمال

زوق فرحا  كبريا  جدا  وكأمنا عثر على هدية نزلت عليه من ولقد فرح عبداهللا أنس مبر

السماء وقلما دخلت مكتب اخلدمات إال ومرزوق مشغول مبا يعنيه من أمر القافلة 

وهو يقابلين ) إمجع: مللم(وعبداهللا أنس جيمع يود لو أخذ بيشاور كلها معه وأنا أقول له 

 0اعاتهقلما تفارقه حىت يف أحلك س بتلك اإلبتسامة اليت

وجاءت الرسائل منه وكلها نار , واشترك يف فتح فرقة رين, ووصل ختار, ومضى مرزوق

مل آت إال : (ووصل مرزوق وقال, ينتظر ساعة لقائنا, وأشواق تضطرم, تتأجح

ومكث فترة وكان يود أن جيدد جوازا  بدل الضائع ولكن احلنني إىل اجلبهة ) لرؤيتك

ىل العودة إىل أرض البطولة والفخار يف ختار متلك عليه والشوق إ, ال يدعه يستقر حلظة

ومضى مرزوق وماكنت أعلم أن تلك الوقفة اليت وقفتها , تفكريه وأحاسيسه ومشاعره

 0معه يف مكتب اخلدمات هي آخر حلظات الدنيا اليت نراه فيها

ظم أع(وقد كان على قدر مع أجله حيث انقلبت به السيارة ففاضت روحه إىل خالقها يف 

فوقصته دابته , من وضع رجله يف الركاب فاصال :  ويف احلديث الصحيح) ورسك

 0أو لدغته هامة فمات أو مات بأي حتف فهو شهيد , فمات

فمات فنرجو اهللا أن يكون شهيدا  لقد كان ) أي رمته فاندقت عنقه(وقد وقصته دابته 

, ل حىت تبدأ انفجارااكمية من املتفجرات متجمعة على شكل إنسان تنتظر اشعال الفتي

 0املطلعني على ما كتبه املفكرون املسلمون يف هذا العصر, لقد كان من الدعاة



  0وكان من بني الطلبة البارزين يف العمل اإلسالمي يف جامعة اجلزائر

  سالم على تلك الدماء  اليت  مضت        تراق  لكي  تلقاك  قانية  محرا

  طوى        فآثر دون اد أن يسكن  القرباسالم على ذاك الشباب الذي ان

  فحيوا  األىل باعوا  العقيدة  أنفسا         وفوق قبور اخلالدين ضعوا الزهرا

أهيل التراب على جثمان مرزوق وطوي البريق ونكس انفضت ) أعظم ورسك(وهناك يف

 0عنه السامر احلزين

  

 :الشهيد أبو احلارث اليماين

, يغضي حياء وال يكاد يرفع طرفه لينظر إىل من يكلمه, مؤدب, درصامت ال يتكلم إال بق

, قارىء لكتاب اهللا ذو صوت ندي شجي 0على جبينه إشراقة زادها احلياء مجاال  ومهابة

وقام , وقفت معه ومع عبد احلميد أوصيهم وأنا أودعهم وهم يزمعون املسري إىل بروان

 0يف بروانبدورملموس يف بث نور القرآن بني أسد الرمحن 

 0)مل نر منه إال اخللق اإلسالمي الرفيع وقلما تلحظ عليه سقطة أو زلة: (قال إخوانه

 0عليه سكينة أهل اليمن وحكمتهم وزاده اجلهاد أدبا  وسكينة

مث كانت شهادته مع مزروق يف نفس السيارة مصباح , مكث يف غوربند قرابة ستة أشهر

بلت وصوحت وحلم مجيل طاف بنا مث مضى أشرق مث اختنق وزهرة زهت وائتلقت مث ذ

 0وسلب معه بعض العقول

وتعلم يف املعهد العلمي يف صنعاء وهو نفس املعهد الذي خترج منه  -تعز-ولد يف ذحبان 

 0هشام الديلمي

ولقد أفاد كثريا  من املنهج اإلسالمي اخلالص الذي يدرس يف املعهد وخاصة القرآن 

 0والقراءة والتجويد والتفسري

 . قل ما درسه يف سورة التوبة إىل واقع حيايت يف أرض بروانفن

  فما   احلق  إال قوة   وعزمية        يعوزه  رمح   ويرقبه   باتره



 ونار تذيب القيد يف مجراا        فليس لفك القيد إالصواهره

  :)أمحد أبو غوش(الشهيد أبو جهاد 

وجهه استنارة الوضاءة مع جـالل   تزين, شاب وسيم, ألول مرة رأيته يف معسكر صدى

وكم المين العذال وأنا أعد قـارب  , احلياء وبدأ حيدثين أنين كم عانيت حىت قدمت هنا

!! النجاة من حياة ليس عليها أية مسة من نداوة الروح أو شفافية النفس أو صفاء القلوب 

 0غرق الناس يف الدنيا فلم يعد لكالمهم طعم

 0فال تالمس أوتار األفئدة وال ختترق شغاف القلوب وال تتجاوز الكلمات الشفاه

واكتشفت ? وعجبت له وهو حيدثين ذه احلرقة واملرارة كيف اليزين وجهه مجال اللحية

 0السر أنه كان ملتحيا  ولكن السفارة رفضت منحه التأشرية

 ,وختصص يف الكهرباء, خترج من الثانوية, كان جادا  يف أمره: شهيد من مسجد الشهيد

مث طلق الدنيا عندما مسع حماضرة واحدة يف مسجد الشـهيد يف  , وعمل فترة يف هذا اال

جبل التاج يف عمان للشيخ متيم العدناين فانطلق ال يسأل عـن شـئ إىل أرض الشـهيد    

والشهادة طمعا  أن يلبس تاج الوقار احلقيقي الياقوته منه خري من الدنيا وما عليهـا  إن  

, ويرى مقعده مـن اجلنـة  , يغفر له مع أول دفعة من دمه: خصال للشهيد عند ربه سبع

ويلبس تاج الوقار الياقوتة منه خري مـن  , ويأمن من الفزع األكرب, وجيار من عذاب القرب

ويزوج باثنتني وسبعني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهـل بيتـه    , الدنيا وما عليها

 0حديث صحيح

هذا املسجد الطيين فريد يف نوعه فكم شهدت : يقيمسجد صدى هو مسجد الشهيد احلق

وتأوهات املشتاقني إىل اجلنة وكم ترىب , وذار يف الدموع السخينة, أعمدته من قائمي الليل

بني جدرانه من أسود صانت العهود وأعادت سرية اجلدود وكم من رجال مروا عليـه مث  

 0ل اخلالدينسطروا بدمائهم أروع مالحم البطولة وكتبت امساؤهم يف سج

وقد مسيناه مسجد الشهيد اجننري حبيب الرمحن أول شهيد مـن احلركـة اإلسـالمية يف    

 0واحلق أنه مسجد الشهيد ال بل مسجد الشهداء, أفغانستان

ومع جمموعة من إخوانه صمم أن خيترق أفغانستان مـن جنوـا إىل   : يف الطريق إىل ختار

ال ولكن قدر اهللا جاء بالثلوج اليت حالـت دون  مشاهلا وانطلق أمحد وقلبه يسبقه إىل الشم



استمرار مسرية القافلة ورجعوا من الطريق بعد أن كادوا يلقوا حتفهم بني جبال اجلليد يف 

 0نورستان

 0وهذه منطقة قد طوت بني شعاا فلذات من أكبادنا: مث إىل ننجرهار

انطالقتنا مث لثمـت  يف بداية , ففي شلمان احتضنت سعد الرشود وعبد الوهاب الغامدي

 0هذه األرض فم أمحد أبا جهاد تربكا وتطيبا

 ودعا ذلك الشخص أيها احلفيان           أن   الوداع   أيسر   زاد

  واغساله بالدمع إن  كان  طهرا             وادفناه بني احلشا والفؤاد 

 واحبواه األكفان من ط ي القلب             كربا   عن  أنفس  اإلبراد

نبتـهل إىل اهللا أن  , وهكذا وبطرفة عني أسدل الستار على صفحة من صفحات اخللـود 

 0إنه مسيع قريب, جيمعنا مجيعا  يف الفردوس األعلى

 :من وصية الشهيد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

) 00وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل: (القائل, إن احلمد هللا رب العاملني

 0)وجاهدوا يف اهللا حق جهاده هو اجتباكم(بحانه والقائل  س

إن -وبعد هذه وصييت أنا الشـهيد   00والصالة والسالم على قائد ااهدين وإمام املتقني

أوصي والدي ووالـديت وإخـواين   ) أبو جهاد(أمحد حممد منر أبوغوش املكىن  -شاء اهللا

وأرجو , بالطاعات اليت أمر اوأخوايت بتقوى اهللا عزوجل واحملافظة على حرماته والقيام 

 0وأن يساحموين عما بدر مين, من اجلميع الدعاء باملغفرة والرمحة

 :أخوايت األعزاء, ي إخواين,والدت, والدي

وأن (إعلموا أن هذا الطريق الذي اتبعته إمنا هو الطريق الذي أمرنا به سبحانه بأن نتبعـه  

والصراط هـو هـذا   ) رق بكم عن سبيلهصراطي مستقيم ا فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتف

 0وهذه العقيدة اليت يغذيها الناس حبيام فتوهب هلم احلياة, الدين

وهذا املوكب سائر إىل , وهذا الصراط قد عربه موكب من النبيني والصديقني وااهدين

ال بد أن متزق قافلة الرقيق بعض جوانـب   00يوم القيامة والبد هلذا املوكب من ضحايا



إن , وكب البد للحرية من تكاليف والبد أن تصيب سياط العبيد بعض ظهور األحرارامل

 0أفال يكون للحرية ضحايا وهي حرية, للعبودية ضحايا وهي عبودية

 0طريق العزة والكرامة واجلهاد 00فهذا هو الطريق

 0ويف اخلتام أرجو من اجلميع الدعاء باملغفرة والرمحة

والسالم عليكم , ن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليكسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أ

 . ورمحة اهللا وبركاته

  الشهيد أبو جهاد: الفقري إىل اهللا

 )هـ8041ربيع األول  01ـ2/11/7891(

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )خالد علي حممد الشرحيب(الشهيد اليماين أبو حممد 

 

وهو يف مكان قطب الرحى وحمط األنظار ومهوى , على عبادهإن الداعية نعمة مين اهللا ا 

وحاجة الناس , وإليه يهرعون إذا تكالبت املشكالت, إليه يفزع الناس يف امللمات, األفئدة

وطاعتهم أوجب من طاعة اآلباء , إىل الدعاة أشد من حاجتهم إىل الطعام والشراب

هلم يستغفر السمك يف البحر وأهل , واألمهات كما يقول اإلمام أمحد عن الدعاة والعلماء

من السبعة !! فما أكثر خريهم على الناس وما اكثر شر الناس عليهم, السموات واألرض

ومعلق , شاب نشأ يف طاعة اهللا, الذين يظلهم اهللا حتت ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله

ادة إنضاء عب, كليلة عن الشر أرجلهم, روحه يف املساجد غضيضة عن الباطل أعينهم

كلما مر أحدهم بآية من ذكر اجلنة , منحية أصالم على أجزاء القرآن, وإطالح سهر

 .وكلما مر بآية عن ذكر النار زفر زفرة كأن جحيم جهنم بني أذنيه, بكى شوقا  إليها

, بأيب هؤالء الشباب وأمي حيث يسهرون وقد نام الناس ويصومون إذا أفطر القوم

حدهم وبريق عينيه كأن مهوم املسلمني كلها ملقاة على صامتون تقرأ من قسمات وجه ا

 .ال يتكلم إال بقدر, عاتقه



, كان أبو حممد كما حنسبه وال نزكي على اهللا أحدا  من بني هؤالء الذين يعملون بصمت

شخصية , ويدخلون األفئدة دون سابق استئذان, يأسرون القلوب بابتسامام املعربه

بني الصفوف طفق حيدث عن الصرب يف الشدائد وهودأب كان كلما رأى ملال , قيادية

 .وإذا أبصر تراجعا  بدأ حيدث عن الثبات وعن مواقف الرجال واألبطال, الصاحلني

ولد يف تعز وكان نابغ  -بإذن اهللا-عمله تربية الشباب ربطهم باهللا وشد هم إىل صراطه 

قررت احلكومة إرساله مبعوثا  إىل وقد كان متفوقا  خاصة يف الثانوية العامة ف, املعيا ذكيا 

وبدأ اإلقبال من أبناء اجلزيرة إىل أرض , فدخل كلية العلوم) الرياض(جامعة امللك سعود 

وكان من بني املقبلني يف اجازة الشتاء , الرباكني واحلمم والشهب النارية يف خراسان

ملعسكر واصبح فتعلقت روحه باجلهاد عاد إىل اجلامعة ولكنه أودع قلبه بني جنبات ا

يأكل ويشرب ويتحرك بني الناس ولكن اعصابه وروحه وقلبه بكليتها , شبحا يف الرياض

فأصبح غريبا  بني , هناك حيث متتزج البطولة بالدماء وباحلديد, مشدودة إىل -تقريبا -

 :أصحابه وكما يقول ابن الرومي

  بأعاذك أنس اد من كل وحشة          فإنك يف هذا األنام غري

واملثال الذي , بني الواقع الذي حتياه الناس, فهناك مفارقات هائلة بني املوجود واملنشود

 .حيققه األبطال يف اجلبال

ومل يطق الصرب بني أعمدة اجلامعة اليت اليسمع فيها سوى أحاديث الطعام وتعدد 

قد أهو واجب على الكفاية ام مندوب والشباب يتهامسون ل, الزوجات أهو أصل أم ال

انقصوا األعطيات الشهرية وقطعوا التذاكر ومنعوا استقدام الزوجات إىل غريها من 

والبد هلذه احلال من , األحاديث املكررة اليت أصبحت كأا مبضع يعمل يف جسده

يعيش مع  -أحد مواقعها  -وترك اجلامعة وانطلق إىل املأسدة وأقام يف حطني , حسم

وقرآنه أنيس حياته وقلبه فأسر القلوب , وذكره الكثري, ائموصمته الد, إخوانه خبلقه الرفيع

 . متواضعا, واستهوى النفوس كان كثري اخلدمة إلخوانه

 .حثا  للشهادة واستعجاال  للقاء ربه -كموقع متقدم-واختار حطني 

  ونفس الشريف هلا غايتان         ورود املنايا ونيل املنـى



وانطلقت قذيفة اهلاون وتفجرت يف اجلو وأصابته مع وجاءت الساعة اليت يرقبها منذ زمن 

وهرع الدكتور أبو البشر صهر الداعية عدنان سعد الدين واحتضنه وبدأ حياول , أخوين له

, أن يقدم له اإلسعافات األولية وجيري له التنفس كانت اإلصابة يف قدميه ويف صدره

وكان ذلك , دخل يف غيبوبةوأخذ يذكر اهللا مث , وجيء بالسيارة وانطلقت تنهب األرض

 .يف التاسع عشر من  رمضان

كانت هذه هي الكلمات األخرية لسؤال أيب البشري كيف حالك :  قد وصلت قد وصلت

وفاحت رائحة زكية يف اجلو كرائحة اآلس واألذخر كما , قد وصلت قد وصلت: فقال

اشت مشاعر أيب فعرفت أن روحه قد فاضت إىل بارئها وج: يقول الدكتور أبو البشر قال

البشري ذا املوقف اخلاشع املعرب الذي يصغر الدنيا يف عيين صاحبها ففاضت أحاسيسه 

  :بكلمات شاعرية على لسانه فقال

 أودعته  أرض  اجلنان   مزغردا               وبقيت ارتشف املرارة يف صدا

 ول  املدىملا أتاه املوت اعــــرض  قائال               إين الشهيد خملد ط

  اذهب فغريى يف  املذلة  قابع               من قبل أن  تأتيه  بات  ممددا 

  ملا تداىن  للـــــوداع  سألته               فأجابين أبشر وصلت   مـوفدا 

  .فندعو اهللا أن جيمعنا وإياه يف الصاحلني

 :الشهيد أبو حممد اليمين

وأمال ترعرع عوده يف وجداين ما , ن ومضا لعيوينقالوا استشهد وما علم الناعون أنه كا

.. ذاك الذي كان يف صدره حلما  أخضرا , كنت أحسب أنه ينمو على كتف املنون

 .فلقد كان كاألتون, طورا   كان يعرب عنه بزجمرة وأطوارا  يشدوا به كقيثار حزين

ى جبينه تركت وعل, لقد توج الشيب رأسه برغم عمره الذي مل يتجاوز الثالثة والعشرين

واإلبتسامة ال ختطيء  00صوام العيون 00متوضيء اخلطوات والكلمات, أنا ملها السنون

 00وكان كالصفي الرقيق, وكان كأروع مايكون األصدقاء 00طريقها إىل شفتيه أبدا 

 .)كطل رقيق, رهيفا , شفيفا , ذكي الربيق, أبيا , فتيا (



ويف أعماق أعماقه ثورة , ما  أمل يستفيقويف صدره دائ, يطل من عينيه عزم كالنهار

, يتنقل من مسجد إىل مسجد يف منطقته, كان كتلة من النشاط واحليوية واحلركة, تستعر

ويريب الرباعم على مائدة القرآن وحيبب , يلقي فيها ما فتح اهللا عليه من الدروس والعرب

 تفتر له مهة ومل تكل للشباب الذين يف مثل سنه إسالمهم وعندما كان يف خدمة اجليش مل

, ومبادئ دينهم حىت نال رضى ضباطه, له إرادة أندفع يعلم اجلنود أصول عقيدم

وحاز على حب اجلند فصار كل فرد منهم ينظر إليه نظر ة , وجعلوه مشرفا  على املعلمني

ويف طرحه املوضوعي , وآماله وطموحه, كان عمالقا  بإميانه 00اجالل وحب وتقدير

وإذا حضر أي جملس أو مقيل يذكر , فلم خيدش أحدا  بكلمة نابية, ته خلصومهعند مناقش

 .اجلالسني باهللا وموم أمته وجراحات املسلمني يف شىت بقاع املعمورة

, فنذر نفسه هللا, يلوك الكلمات وميضغ الشعارات, رفض أن يعيش يف عصر الالفتات

ونبعا  , ن سفرا من آالم الكفاحفكان يف الصفوف األوىل مع ااهدين واملرابطني كا

نال , وذكاء يتألق من خالل سريته الدراسية 00صافيا  يتدفق باحلب واإلخاء واإليثار

وأحس أا شهادة للحطام فلقد محلت نفسه طموحا  , شهادة الدنيا بتفوق فلم يرض ا

رفيعة , تهخالدة كخلود رسال, تعلي دعوته, فتتطلع إىل شهادة عالية, عاليا  ومهة سامية

ويف , يف اجلهاد فوجدها, فبحث عن هذه الشهادة, كرفعة عقيدته اليت حيملها بني جنبيه

 .أرض اجلهاد أرض األفغان الطاهره

كنت تلميذا  فصرت لنا اليوم أستاذا  تعلمنا معاين العطاء والبذل يف  -أيها الشهيد-أواه 

وغايتك , طنك هو دار اإلسالموو, علمتنا أن جنسيتك هي عقيدتك, سبيل اإلسالم الغايل

 .وطريقك هو اجلهاد, ودستورك هو القرآن, وقدوتك رسول اهللا, اهللا

علمتنا أن نفرتك للجهاد يف سبيل اهللا إمنا هي انطالقة من قيد األرض وارتفاع على ثقلة 

وتغليب لعنصر الشوق انح يف كيانك , وحتقيق للمعىن العلوي يف اإلنسان, اللحم والدم

وخالص من , وتطلع إىل اخللود املمتد, على عنصر العقيدة والضرورة -الشهيد أيها-

 .الفناء احملدود

, ولكن لن تستطيع الدموع أن ختذلنا, وها أنت ترحل قبل أن تستحم بضوء اخلالفة بعد

وألن آية , وستكون التعازي زيتا خيدعنا لتقدمي املزيد من الشهداء من أحفاد األنصار



وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا (ب ربنا تتلى على مسامعنا كل يوم الشهادة يف كتا

ألننا , فتهدأ كل األحزان) أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله

ونؤمن أن اهللا الخيتار , ولكن الشهيد ال ميوت أبدا .. نعلم ان الناس ميوتون كل يوم

فهنيئا  لك الشهادة ياأبا حممد ولكل , يا خارج حدود بدنهللشهادة إال من يطرد الدن

تقذف محاما  وبارودا  ونارا  على التتر , وليكن استشهادك قمة حمترقة, الذين سبقوك

 .وأن تشرب األرض الطيبة العطشى دمك الزكي, احلمر اهلمجيني

ت بدمائك هنيئا  لك الشهادة يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح مسك وإلن كتب

العبقة وثيقة الشهادة وأذبت فيها روحك بنبل وفائك لدعوتك الراشدة وحلمت حبلمك 

األخضر قيام اخلالفة الراشدة والدولة اإلسالمية يف أفغانستان فالتهنأ ولتطمئن فإنا نلمح 

وبشائر النصر تلوح يف األفق , اليوم طري ينقر غيمات حبل تستنزف منها بعض الطل

ي بأطباق الثرى رويت شجرة احلرية املنشودة وكانت تلك الشظية اليت وبنزيفك اجلار

 .نبع زالل يروي كل الظامئني للعزة واإلباء والكرامة أصابتك

للذين عربوا فوق درب .. فلنبتهل وندعواهللا صادقني أن يتقبل الذين انتصروا رغم اإلبادة

 .إمنا املوت أحلى والدة ..للذين كتبوا بدمائهم الزكية فوق رىب األفغان 00الشهادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )حممد عبد احلميد شحاته(الشهيد حذيفة املدين 

 

 :وبعد, احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

نقف اليوم صامتني خاشعني أمام قدرة اهللا وعظمته وآالئه ومنته على بعض األفراد الذين 

األوحال وركبوا هلا كل مركب وكأين بأيب  وخاضويف, ذهبوا مع دنياهم كل مذهب

 :نواس يقول فيهم

  ولقد زت  مع  الغواة  بد  لوهم             وأمست سرح  اللهو حيث  أساموا

وبلغت   ما  بلـــغ  امرؤ   بشبابه             فإذا عصـــارة كـــــل 

  ذاك آثام

م وصاغتهم أهوال احلرب صياغة مث ذهبت نفحة ربانية ومحلتهم إىل اجلهاد وتغريت حيا

 .جديدة ويف أتون القتال صلب عودهم وصفت أرواحهم ومست نفوسهم



وقد استشهد برفقة حذيفـة  , وحذيفة املدين, عبد احلميد البحريين: ومن هؤالء منوذجان

 .)وأبو احلسني السوري, أبوطارق الفلسطيين(أخوان آخران يف قندهار 

ليس له غاية , وطاف يف األرض هائما  مع هواه, له املدينةمن أهل ينبع أصال  مث سكن أه

ووصل املغرب وأعجب جبمال بنات املغرب وتزوج منها وكان , حيققها وال أمنية ينشدها

ومسع بأفغانستان وعن اجلهاد فيها فاهتزت اوتـار  , يتردد عليها من أجل زوجته مث طلقها

 خيف هلا خوار حيث أرض األبطـال  إالميان يف أعماقه وسار إىل حيث اضطرم النار وال

 .بقندهار

وسارت القافلة تتـهادى يف هـذه املفـازة    : حدثنا أبو ثابت قال: مع القافلة إىل قندهار

وكـم  , املهلكة اليت ال ترى فيها اثرا للحياة وكم سقط فوق هذه املفازة مـن أجسـاد  

وشـبحا  , مفزعا كانت غوال  , وكم دفن بني تربتها من أشالء, تشربت رماهلا من دماء

وتكـاد اآلذان  , رهيبا بالنسبة لقوافل ااهدين وتكاد القلوب تعد نبضاا لكثرة انتباهها

وتكاد األنوف حتصي أنفاسها , تلتقط النسمات اهلادئه فتحسبها هدير دبابة أو أزيز طائرة

طرون فالكمائن كثرية والدبابات اليقابلها شيء إال أولئك الذين باعوا أنفسـهم هللا خيـا  

والطائرات تسرح ومترح غدوا وعشيا  تنتظر قافلة مـارة أو  , بأرواحهم ويغامرون حبيام

: وبدأ حذيفة حيدث, ويف السرا حيلو السمر, والطريق تستغرق ثالثة أيام, مجعا  متحركا 

عن احساسه الداخلي بقرب الشهادة وبدأ يقص رؤيا رآها عن أخية امليت وكان أخـاه  

 .يستحث خطاه إليه

كان أبو ثابت آخذ بيد حذيفة ويف الليلة الثالثة وعلى بعد مثاين ساعات فقط من مطـار  

حيث تنحسر الطريق وتظيق , قندهار كــــان ال بد للقافلة ان متر يف شعب املوت

وفجأة وإذا بالرشاشات تلعلع فاحتتا أفواهها علينـا ومـن اجلـانبني    , بني تبتني متقابلتني

 .املتعددة واشتغلت وسائل إالبادة

يقول أبو ثابت وقعت قذيفة هاون بيننا وأصابت شظاياها جوارحنا أما حذيفة فقد كان 

اجلرح غائرا  وصار يئن من اجلراح وحتاملت على نفسي وزحفت علـى بطـين حـىت    

ووصلت إىل راع للغنم ومرت طائرة , التصقت بسفح التبة مث سرت بني الزحف واملشي



مث أخـذين إىل بيتـه   , ريب جدا  أن يضع القندهاري عمامتهوالبسين عمامته ألنه من الغ

 .وهناك عرف أين عريب

وعندما أدرك الراعي أين عريب قام إىل شاة وذحبها إكراما  يل وكان : كرم أهل قندهار

ولكن إكرام الضيف من أكرب , بإمكانه أن يسلمين للشيوعيني مقابل مئات األلوف

 .والشاه هلا قيمتها, بة هلمالواجبات وقبول الواجبات فرض بالنس

وطفقنا نبحث عن إخواننا العرب حذيفة وأبو , بعضهم قد حلق بربه, كنا قريبني من املطار

  طارق الفلسطيين وإيب احلسني السوري وانا متلهف ألرى مصريهم

 وذو الظمأ املشتاق ال يعرف الوغى       وال الضعف حىت يستبني له الورد 

دلونا على جدثيهما ورأيت حذيفة بعد ثالثة أيام ودمـه لـزج   وكان البد من التأكد و

وجسده مل حيصل له أي تغيري رغم ان الشيوعيني مسودة وجوههم منتفخـة أجسـادهم   

 .والصديد يسيل من أنوفهم وأفواههم

هكذا مضى حممد عبد احلميد إىل ربه رغم أنه مل يتم األشهر الثالثة يف سـاح اجلهـاد   

دخـل   -األصريم-ا دليل القبول اذ ان عمروبن ثابت بن أقيش ونرجو اهللا أن يكون هذ

على أبواب قنـدهار  : اجلنة ومل يركع هللا ركعة كما كان أبو هريرة رضي اهللا عنه يقول

ومنذ األيام األوىل خلع حممد أثواب اجلاهلية وتدثر باألخالق اإلسالمية مـن شـجاعة   

 .وأخالق وتضحية وإصرار

  هر            فعلى   اجلماجم  تركز   األعالمأصهر بنارك غل  عنقك  ينص 

  واقم على األشالء صرحك امنـــا             من  فوقه   تبىن   العال  وتقـام 

 :الشهيد أبو طارق الفلسطيين

رأيته يف املكتب تلمح يف عينيه بريق املضاء وعرما وسناء ذهب إىل قندهار وعاد يطلـب  

  املساعدات للجبهة

 منك الزئري           فزجمر   من   حوله  غاب لفت الورى 

  عـرف   الطريـق   حلقـه          ومـشـى لـه اجلـدد الصواب 

شاب أصله من غزة ولد بعيدا  عنها يف جدة وترعرع فيها ولكن قلبه معلـق باألقصـى    

ووجد أن الطريق اجلاد حنوا األقصى هواإلعداد واإلستعداد فال بد مـن البحـث عـن    



وكان على قدر وقـد  , ت غري منابر الكالم وميادين اخلطابة فاجته إىل ساحة النزالساحا

) مكتبنا(كتب اهللا يل ان اودعه بتلك الدقائق العشر اليت وقفتها معه يف مضافة سعد الرشود

يف السادس عشر من شعبان , وكان اللقاء يف اهللا مع أخويه حذيفة وأيب احلسني السوري

 .).هـ8041(سنة 

  م جتدل يف الصحصحان          تناوشــــه   جارحات   الفالوجس 

 فمنه نصيب لطيــر  السماء           ومنه نصيب  ألســد  الشرى 

 .ولوال حزن بنات غزة لتركناك جيمعك اهللا من بطون السباع وحواصل الطري

 :الشهيد أبو احلسني السوري

ري سوري األصل سعودي اجلنسية مـن  امسه احلقيقي عبد الفتاح حممد عبد الرحيم السوا

اى الدراسة الثانوية مث دخل اجلامعة ويف السنة الثانية من , مواليد جدة حيث تعيش اسرته

دراسته اجلامعية صار يتقلب على الشوك وادق أجفانه صرخات املظلومني وأنات الثكإىل 

كلمات البـاردة  وصيحات العذارى اليت تدوي يف سفوح اهلندكوش فلم يطق احلياة مع ال

 -إن تيسر األمر-اليت خيزا قوالب يف ذهنه مث يفرغها على ورقة كيما ينال ورقة يعمل ا 

 .معلما  بألفى ريال

عاش أحداث محاة اليت ال حتتمل مرارة العيش من قبل وأخذت لواعج صدره تشتعل غيظا  

 .على الظاملني

يزين وجهه اتزان صـامت وهـدوء   ,  كان اليفا مألوفا  حمبوبا  من قبل الصغار والكبار

وجاء القدر املقدور النطالقة اخللـود فـيمم   , كان مواظبا  على صالة اجلماعة, ملحوظ

 .شطر قندهار

 نفسه طوع مهـــة           ومجت دوا اهلمم 

وانطلق يرفرف بأجنحة الشوق ويطري بوقود الصدى مع قافلة حذيفة وأيب طارق حيـث  

 .الردى ينتظرهم مبرصد

ويف كويتا سرى النبأ سريان النعي يف يوم عرس ووجم اجلميع وهم يستقبلون نبـأ وداع  

 .ثلة من اآلخرين

 :الشهيد عبد احلميد عبد اهللا البحريين



لقـد  , وهكذا كان وقع نبأ استشهاد عبد احلميد البحريين على قلب إبراهيم كالصـاعقة 

مل يتعود إبـراهيم أن  , وف اللطيفكان وقع الصدمة عنيفا  على قلب ابراهيم الرقيق الرؤ

ما كان يتصور أن يفارق عبد احلميد يف , يواجه أنباء مزلزلة لكيانه وهازة ألركانه كهذه

رحلة طويلة اللقاء بعدها إال فوق السرر املوضونة إخوانا  متقابلني إذا كتب اهللا هلما ذلك 

 0اللقاء

ات طويلة لرحلتيهما فـوق أرض  وكان اخلرب عنيفا  على فؤاده فبدأ يستعيد شريط ذكري

 :الرباكني والشهب والزالزل واجلماجم

بدأ نا املسري معا  باحثني عن قضاء إجازة ممتعه مرحية ننطلق مع أماين الشـباب الـيت ال   

تتعدى نسمات علي ة بني اشجار غابة مجيلة متسح عن أنفسنا عنـاء حـرارة البحـرين    

 .وتنسينا جوها احلار اخلانق

فحة ربانية إلنقاذنا من أوضار اجلاهلية اليت نتقلب يف أوحاهلا إذ تقع يف أيدينا وب علينا ن

 .صحيفة تتحدث عن أخبار اجلهاد وأنباء انتصارام

 .وتستثرينا األنباء ويبدأ التفكري باللحاق بقوافل األفذاذ وحتول التفكري إىل تصميم

وعية يف إسالم آباد وسألناهم عن وبدأ التنفيذ وتوجهنا إىل السفارة الشي: يف سفارة كابل

إمكانية أخذ تأشرية للذهاب إىل كابل فسألونا عن السبب فقلنا نريد اجلهاد مع ااهدين 

فخرجنا , وأخذ موظفوا السفارة يبتسمون وينظرون إىل بعضهم وأدركنا أننا أخطأنا املعرب

 .بعد ان عرفوا أننا من البحرين

اهدين كان قريبا  ورتبوا أمر أرسالنا إىل بيشاور ومن ومن فضل اهللا علينا أن مكتب ا

وكانت , طاحون املوت ال يتوقف فيها من اهلدير, هنا طلبنا التوجه إىل جبهة ساخنة

أقرب اجلبهات الساخنة جبهة لوجر حيث الدكتور ويل الذي التقت القلوب على احترامه 

ر ويل يف خري دار ووقعنا على ونزلنا على الدكتو: يف اللوجر.واتفقت الناس على اجالله

ويف مرابع لوكر سلونا املنشأواجلريان , أحسن جوار وإنسانا  حبه ذكر األهل واخلالن

تصغر يف أعيننا تلك اهلإالت الضخمة اليت كانت , وبدأت حياتنا تصاغ على حلن الكفاح

مم بأرواحهم ز املنابر وصار مثل الدكتور ويل وأمثاله من الشباب الذين يصنعون حياة األ

 .وخيطون تارخيها بدمائهم ويبنون أجمادها بأشالئهم كان البد لنا أن نردد



  نقضي على حد األسنة         ال  النمارق والوســـائد

 لسنا كمن يرغى  على        األعواد باخلطب الرواعد

ن وقضيناها فترة شاعرية وليال مرت كأحالم الصبا عذبة املذاق حلوة الطعم وظننا أ

  :رحلتنا ستطول مع هذا البطل ولكن

 ما كل ما يتمىن املرء يدركه        جتري الرياح مبا ال تشتهي السفن

وما هي إال ايام قالئل حىت أقبلت قوة العدو بأساطيله اجلوية والربية ودارت رحا احلرب 

خرج ويعقوب وأبو العز السوري و, الزبون وكان معنا الشهيد عبدالوهاب الردة الغامدي

ويل ليدافع عنا ويطمئن على سالمتنا ودارت معركة املواجهة واختطفت يد . البطل د

املنون قائدنا وأصيب عبد احلميد برصاصة كسرت يده وكذلك يعقوب وعدنا حنمل عبد 

احلميد ليتلقى عالجه يف أفغان سري جكال ومل تسطع املستشفيات الباكستانية ان تتقن 

حساب بعض احملسنني ومن اهللا عليه بالشفاء وعادت يده  عالجه وتوجه إىل لندن وعلى

 .إىل حالتها الطبيعية

وحتسسنا أخبار اجلبهات مرة أخرى فكانت األلسنة تتداول أخبار األحداث : إىل قندهار

الجلة اليت تدور رحاها يف قندهار وشددنا اليها الرحال وهنالك ترى من األهوال ما 

 .ونيدق عن الوصف وهناك ااهد

 قيام بأبواب القباب جيادهم           وأشخاصهم يف قلب خائفهم تعدو

 .معارك تدور يف وسط الشوارع ال تبعد عن العدومائة متر

تلمح القوم الوجود ففهموا املقصود فأمجعوا : (وااهدون فيها كما يصفهم ابن القيم

, وهم يف قطع الفلوات فالناس مشتغلون بالفضالت,الرحيل ومشروا للسري يف سواءالسبيل

 .)وعصافري اهلوى يف وثاق الشبكة ينتظرن الذبح

وعمل مع قائد اإلحتاد , وعمل مع ااهدين يف قندهار وهو ينتظر الشهادة كل حلظة

 .توران عبد الستار واستشهد



صدره يغلي , سيماه احلياء, وهنالك شاب اليتجاوز السادسة والعشرين: القائد جاتان

 :شجاع, اليرفع عينيه يف جليسه حياء وأدبا كاملرجل ولكنه

  مهام إذا ما فارق الغمد سيفه             وعاينته مل تدرأيهما النصل

ومع جانان وبني أهل قندهار وجد عبد احلميد نفسه وأهل قندهار هلم مسات يتميزون ا 

بة فالشجاعة دثارهم والكرم سجيتهم واحلياء فطرم والصال, عن أهل أفغانستان

والصرب سداهم وتتميز نساء قندهار باحتشام عجيب يف مجيع البيوت سواء , حلمتهم

ولذا فأن امللك ظاهر شاه عندما أصدر مرسوما بكشف النقاب , متدينهم أوفاسقهم

عن الوجوه أبت نساء قندهار ووقفت بصالبة أمام املرسوم امللكي واتبع امللك هواه 

 .وأصر

ودارت رحى معارك , ادة خان حممد لتنفيذ القرار امللكيوكان البد من إرسال جيش بقي

سقط نتيجتها قرابة ألف رجل وعاد امللك جير ثياب اخلزي واخلذالن ويعض أصابع 

 .الندم واحلسرة

املعروف بصالبته وخشونته ) الباتاين(أضف إىل هذا أن أهل قندهار من اجلنس البشتوين 

 .وشجاعته

  كثري إذا نودوا قليل إذا عدوا        كرام إذا اعطوا مشوس إذا بدوا  

ويف قندهار جرت عمليات جريئة ولك أن تأخذ صورة عن : عمليات جريئة يف قندهار

انه مر شهر المير فيه يوم إال ويدخل عملية تستمر : كثرة العمليات أن أحد زمالءه حدثين

حدثت انفجارا وأ, وأعدوا سيارة متفجرات وأرسلوها إىل كابل, من الصباح إىل املساء

هائال سبب خسائر ضخمة وتناقلته وكالة األنباء العاملية وأحدث دويا  كبريا  يف األوساط 

 .السياسية واإلعالمية

وجاء اليوم املوعود وصار عبد احلميد مع جانان يعد ان لعملية أخرى شبيهة بسابقاا 

ن جيمعوا من وانفجرت األلغام ومتزقت اجسادهم وتناثرن حلومهم وحاول اإلخوة أ

حلومهم ومضى عبد احلميد مع جانان حلوقا  بالشهيد عامر األكوع الذي بارز مرحبا  

 . إنه يؤتى أجره مرتني:  زعيم خيرب ورجع سيف عامر عليه فقال ص



ومضى عبد احلميد مثاال  حيا  ملن أراد أن مين اهللا عليه بالتوبة ويعلي مرتبتـه  : املثال احلي

 .ضياعباجلهاد بعد جاهلية و

فهنيئا  لعبد احلميد الشهيد ونرجو اهللا أن يكون قد تقبله يف الصاحلني وأعلى مكانتـه يف  

عليني وهنا يتوقف شريط الذكريات يف ذهن إبراهيم ويدرك النقلة اهلائلة بني ذلك اليـوم  

الذي دخل فيه السفارة الشيوعية يف إسالم آباد أو عندما قابل سري فـراز املسـؤول يف   

سالمي وسأله سرفزارعن اإلسالم وعن بعض الكتاب الالمعني مـن املسـلمني   احلزب اإل

, نعم إنه كان يدرسنا يف العام املاضي يف اجلامعة يف البحرين: كسيد قطب فأجاب إبراهيم

وهو يرى رمحه اهللا يف هذه النقلة الكبرية واملسافة الشاسعة اليت قطعتها نفسه بني األيـام  

ويل وبني هذه األيام وقد نضـجت نفسـه    0م الصالة عند داألول يف اللوجر حيث تعل

 .وارتفعت اهتماماته وصلب عوده وأصبح من رجال أعظم قضية يف األرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )الركن الذي ثوى(الشهيد عبد الرمحن املصري 

 

وهكذا كان أبـو ذر  , وهكذا عاش عبد الرمحن غريبا  وجماهدا  غريبا  واستشهد غريبا 

إن , مغربة قـدماه , أشعث رأسه, طوىب لعبد آخذ بعنان فرسه يف سبيل اهللا  رضي اهللا عنه



إن استأذن مل يؤذن , وإن كان يف الساقة كان يف الساقة, كان يف احلراسة كان يف احلراسة

 .له وإن شفع مل يشفع  البخاري

وتعلقـت روحـه   , سبق الشباب العرب إىل أرض املعركة والتقى مع الشيخ جالل الدين

بعد رسـول  -وأصبح الشيخ جالل الدين قدوته على هذا الطريق , ة خوست وجورجببه

 .مل يكن يطيق فراق اجلبهة واليغادرها إال حلاجة ماسة أوضرورة بارزة -اهللا ص

كنت أراه بني احلني واآلخر فأعاتبه عتابا  رقيقا  ألين أطمع أن أظفر برؤيته والتحدث إليه 

صمت ومن مساته احلياء هذا إىل الشجاعة اليت كانت من فكان يغضي حياء إذ أن طبيعته ال

 .معامل شخصيته البارزة يف جاهليته وإسالمه

ولد وترعرع وكان يهوى البطولة ويعشق القوة ويف عرصتها كان هذا : يف اإلسكندرية

الفىت حيمل سكينا به سلسال يلوح به كرمز من رموز الصعاليك  الناس معادن خيارهم يف 

رجل مترس يف الصعاب          ومل   تنل منه  . ارهم يف اإلسالم إذا فقهوااجلاهلية خي

 الصعاب

 لومهـه انتاب اهلضـاب          لدكدكت  منه  اهلضـاب 

ومسع بدوي القذائف وزلزلة األرض وتفجري الرباكني فوق أرض الغزنوي : إىل أفغانستان

 .سبهم جنا يف ثياب أنسوصمم أن يكون بني هؤالء القوم الذين يكاد اخليال حي

وترامى إىل مسامعه يف بيشاور خرب الشيخ جالل الدين حقاين وصمم أن يكون يف جواره 

 .وأن يواصل معه املسرية اليت تصنع التاريخ وتبين األجماد وحتيي األمم

  عبس اخلطب فابتسم        وطغى اهلول فاقتحم

نفسه فما يسـتطيع هلـا فراقـا      ويف هذه املنطقة وبني جبهاا ارتبطت روحه وتعلقت

وينفر من جمالس القيل , يستوحش عن بيشاور حيث يأنس القاعدون, واليصرب عنها بعدا 

والقال حيث القوم راتعون حيللون األحداث السياسية ويرتبـون ااهـدين يف مراتـب    

 .ودرجات كما تسول هلم أنفسهم

التسأل عنه إال قيل لـك  , بهةومنذ قرابة مخس سنوات وعبد الرمحن هنالك يف أرض اجل

يف جور وماين كانـداومع صـاحبه أيب   , ضرب مطار خوست, عمل عملية على باري

 .ومصطفى وأيب عبيدة, حفص



يف املأسدة وبقي عبد الرمحن جبانب , يف إسالم آباد, مث انشغل أبو حفص بأعمال أخرى

 .الشيخ جالل الدين

  نينه أبـــــــدا ألول منزلكم من منزل يف األرض يعشقه الفىت        وح

فقلت هلم أعطوه , وجاءين اإلخوة وقالوا نريد بيتا  لعبد الرمحن فهويريد الزواج: الزواج

وتزوج عبد الرمحن وصار يعطي أهله بعض وقته , بيتا وافرشوه مبا تيسر من متاع وادوات

, جلبهةالذي كان خالصا  للجبهة من قبل ووجد أن هذا الوقت قد أصبح يضيع على ا

وعرض األمر على الشيخ جالل الدين حقاين فوفر له بيتا  يف مريانشاه وانتقل إليها وودع 

من اجلبهة يأتيه أحيانا بعض إخوانه  وعاش على قرب ساعة, بيشاور وداعا  غري وامق

العرب ومعظم أوقاته وحيدا  وهو يتقن الفارسية فعاش بني األفغان كأنه أحدهم وكثريا  

األمن من باكستان ميسكون بعض العرب أما هو فيتركونه بسبب لغته ظنا   ما كان رجال

 .ال يستوحش إال البندقية وال يأنس إال بوحدته وسالحه, منهم أنه أفغاين

 فيم انفرادك ال أنيس        تـــراه يف القفر املخيف

 يف ربقة الوهج  احلرور          وغــل عاصفة عصوف

  يف الضحى صرباألنوف      صربت للهوج اللوافح     

  وطلبت    وحدة  راهب         فيهـــا وعزلة فيلسوف

 

لقد تعرض عبد الرمحن , )وما كان لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا  مؤجال :  (الشهادة

وكان آخر احلوادث اليت , عدة مرات للموت احملقق ولكن اهللا ينجيه إىل القدر احملدود

وقبل , رة استشهد من فيها ومل ينج إال عبد الرمحن وأخر وقبل وآخرتعرض هلا حادثة سيا

وغادر عبد , وسقط الركن القوي جمندال  بدمائه, أيام جاءت سكرة املوت اليت المفر منها

 .الرمحن دون حتية وداع وال عناق أحبة

  كسا دمه األرض  باإلرجوان          واثقل  بالعطر  ريح  الصبا

   ي  اجلبني           ولكن عفارا   يــزيد  إلبهاوعفر منـــــه   



  وبان على  شفـتيه  ابتسام           معانيه  هزء  ذي  الـدىن 

 ونام ليحلم حــــلم اخللود            ويهنأ فيه بأحـلى  الــرؤى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )موحد(ليث بروان  وشهيد رمضان 



 

عن بطوالت أرض الفخر الرازي واألحنف بن قيس رجع أبو سيف من هرات حيدث 

 .وعن ضراوة القتال الذي تدور رحاه يف مفازة واسعة الترى فيها عوجا  وال أمتا

وكان اسم موحد من بني األمساء اليت تتردد على لسانه ويقول قدم من بروان جيوب 

قت ونفسي أفغانستان حياول أن يلم شعث ااهدين ويوحد بني صفوفهم ومنذ ذلك الو

 .تتوق للقاء موحد

يتكلم العربية رغم أنه مل , والتقيت به شاب يتفجر محاسا  ويتدفق حيوية وينضح غرية

 .يتخرج من جامعة إسالمية أوعربية

  مهام إذا ما فارق الغمد سيفه        وعاينته مل تدر ايهما النصل

عليه أن يعمل مشـرفا    وكان اللقاء األول يف معهد األنصار وعرضت:  يف معهد األنصار

يف معهد األنصار لبث روح احلماس يف نفوس الطلبة وإذا بة العصبية احلزبية أن ظهـرت  

بني الطلبة باإلضافة إىل العلم الشرعي الذي بإمكانه أن ينهل منه وهو يعيش بني جـدران  

هذا املعهد ويصاحب إبان إقامته أساتذته من محلة القرآن ومدرسـي الفقـه والتفسـري    

 .العقيدةو

ولكنه استمهلين وإذا بأيب احلسن املدين يفتح له معهدا  خاصا  يقوم باإلشراف عليه لتربية 

 .مناذج جهادية خالصة من روابط الطني وأواصر القوم واجلنس

يف جارصدا الذي ضم قادة اجلهاد السبعة يعاهدون املئات من األلوف :  يف اللقاء التارخيي

 .املؤامرات العاملية على هذا القتال املباركعلى استمرار اجلهاد ورفض 

صوته وهو يهتف بالوحدة وضم الصفوف ومل )  بح(وجبانب حكمتيار شاب قد ضحل 

 .الشتات

كانت اجلماهري املسلمة ااهدة تلتهب محاسا  ولكن هذا الشاب قد لفت انتباه اجلميع 

ه وعلى قسمات وجهه وتسمرت العيون حنوه وشد القلوب إليه مبا كان يفيض على لسان

 .من غرية ومحاس



قال أمحد شاه رئيس حكومة ااهدين املؤقته أنه فىت ذلك : وعندما تكلمت عن موحد

 .اللقاء التارخيي

وأعد موحد قافلته وبدأ جيهزها ومل يرد له أبو احلسن طلبا  طمعا  منه أن : حنو بروان

: كلمات على لسان موحديكون هلذا الشاب دور يف توحيد صفوف بروان وانسابت ال

إن أول مسلم اشفع فيه : إن كتب اهللا يل الشهادة وشفعين يف أحد من خلقه فسأقول له

 .هوأبواحلسن املدين

وسارت قافلة اإلميان ومعها مائتا مجل حمملة بكل شي وحاد الركب فىت الفرسان :  القافلة

كابل وانطلق الطريان  وسبقت األخبار من املنافقني إىل القيادة الشيوعية يف -موحد-

حمموما  يصب جام غضبه على هذه اجلمال وبدأ يطاردها بني السفوح واهلضاب والوهاد 

 .والشعاب

وموحد , وبدأت اجلمال تتساقط ويتفجر ما عليها من ذخرية وحيترق ما فوقها من متاع

وصل  يواكب القافلة حتت احلمم املتساقطة والشهب املنقضة ويصر على املواصلة وأخريا 

 .)جاري كار(موحد إىل مركز بروان 

 أسد فرائسها األسود يقودها        أسد تصري له األسـود ثعلبا

 .وبدأ نشاطه اجلهادي واستلم إمارة املنطقة وبدأ بالتعليم والتوحيد

كان موحد يف نظر اجلميع قطبا  متعادال  ال ميكن أن تلتف :  حمور العمل وحمط األمل

أن جيمع اهللا حوله النفوس وكانت الوحدة بينه وبني القائد شفق   وأمال, حوله القلوب

 .والقائد فتحي وعلى أيدي اإلخوة العرب) يف جبرام(

وكان يطمع أن ميتد به األجل حىت ينظف املنطقة من اجلواسيس وعيون الدولة املنافقني 

ال ) اجلارود(يف اإليقاع بني اإلخوة ااهدين وغدت سيارة  -إىل حد ما-الذين جنحوا 

تتوقف عن احلركة وال تكف عن التنقل تذرع بروان من شرقها إىل غرا والعيون تتابعها 

وكان موحد , أينما سافرت ألا بإذن اهللا صارت حمط األمل يف مل الصفوف ومجع الكلمة

واجلارود عمودين صلبني بارزين يف هذه احملاولة اليت هي خري من نوافل الصالة والصيام 



ألن فساد ذات البني هي احلالقة الأقول حتلق الشعر ولكن حتلق (, إصالح ذات البنيوهي 

 .)الدين

واستمر موحد يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف داخل معسكره بدأب اليعرف 

مع حماولة جادة يف املنطقة إلزالة اخلالفات اليت أظهرها , امللل ومهة التعرف الكلل

  .املنافقون

وبدأ موحد يعد اخلطة لفتح املنطقة احمليطة وإزالة القواعد الشيوعية :  ع الفتحاحلتف م

والبد أن يقود املعركة بنفسه ففتح ثالث قواعد وبعد الفتح أصابته قذيفة هاون , منها

 .كانت فيها نفسه ولقي فيها حتفه

ر   عنـه     فتسف يزدري األعادي يف مساء عجاجة          أسنته  يف   جانبيها   الكواكب

  والسـيوف    كأمنا         مضارا  مما   انفللن   ضرائب

 .ونزل النبأ على قلوب ااهدين سواء يف اجلبهة أو يف خارجها نزول الصاعقة:  هول النبأ

ما أحببت أحدا  يف الدنيا : فعلق املهندس حكمتيار وهو يتلقى الصدمة بالنبأ املزلزل وقال

 .بنائي فداء ملوحدكموحد وددت لو فقدت أ

وتداعت األحزاب لتأبني الفارس الـذي ترجـل   , وسرى النبأ سريان النعي يف يوم عرس

 .وتوسد التراب

ما كان أبو طلحة يصوم يف عهد رسـول اهللا  :  يقول أنس رضي اهللا عنه:  صيامه وقيامه

فطر من ص فلما تويف رسول اهللا ما رأيت الدخان يف بيته ارا  قط فقد كان أبو طلحة ي

 . أجل اجلهاد وإذا كان يف املدينة ما كان يفطر

كثريا  ما كان يـزورين موحـد يف   : يقول أبو احلسن املدين:  وهكذا موحد يف بيشاور

وما أذكر أنه ذاق طعاما يف بييت ارا بسبب الصيام ونام ذات ليلة يف بييت فراقبته , بيشاور

أحس أن القرآن غض طري يفهمه ولومن  فقام من الليل طويال  مث صلى بنا الصبح فكنت

 .كان أعجميا

 .مل يدخل مدرسة شرعية وال عربية ومع ذلك فقد كان يتقن العربية ويتكلمها بطالقة

عاما  أيام داود ومنذ ذلك الوقت بدأ مسرية العرق والدم يتجـرع  ) 31(هاجر وعمره 

ع عشـرمن رمضـان   الغصص ويتكبد املرارة وبقي حيمل راية اجلهاد حىت سقط يف التاس



وقد كان سبب الفتوح أن الشيوعيني أعدوا العدة لإلحتفال بالعيد العاشر للثورة , شهيدا 

يف السابع من ثور فآىل على نفسه أن اليسمح هلم باإلحتفال وأن يؤرق عليهم أجفـام  

يف  فنسق مع ااهدين يف املنطقة وفتح املراكز احمليطة ولقـي اهللا , وأن حيرق عليهم بيوم

رمضان وندعو اهللا عزوجل أن جيمعنا به مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصـديقني  

 .والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

ومضى موحد وترك على درب اليتم الطويل زوجة وولدا  وبنتا  يتقلبون بني فكي اليـتم  

 .والفقر وبني حجري اجلوع والنوى

  .داء وأبطال غد العزة والسناءهلم اهللا هؤالء أشبال الشه

 

    

 

 

 

 

 

 

 )أبو الوليد(الشهيد خالد علي القبالن 

أقبل الصيف واشتدت ضراوة املعركة واضطرم أتون القتال وبدأت الساحة تشهد سقوط 

الشهيد تلو الشهيد وحنن اليوم امام كوكبة من فرسان املعركة ودماء الشهداء هي اليت متد 

وحيلوللقلم ان , ها وتعطيها حيوية وحرارة ونبضا ومضاء وسناءهذه الكلمات اليت نكتب

 .يكتب عن الشهداء ألن دماءهم هي اليت ختط تاريخ اإلسالم عرب املراحل التارخيية

  ليس  يف  موطين  الكبري عظيم        يستحق الثناء  غيـــــر  الشهيد

 لدحر  اليهود أ و  إمام  يقودنـــــــــا  جلهاد        يف  رحاب األقصى

) باري(يف صباح هذا اليوم كنت متوجها  حنو قاعدة عبد الرمحن املصري الشهيد يف 

أبو سعد (وعلى الطريق التقينا بأخوين عائدين من القاعدة فانتحى يب على جانب الطريق 



وأسر يف أذين أن األخ أبا الوليد قد استشهد باألمس اجلمعة يف الساعة الثانية ) النجدي

 .هنيئا  الشهادة: فأجبته قائال ) م42/11/8891(ف يف والنص

ووصلنا القاعدة وتلقانا األباة الصيد من أبنـاء  , وهذا اخلرب جعلين أغذ اخلطى حنو القاعدة

 :يعرب ولسان حاهلم يقول

  قد هجرت الفراش غري  جزوع            ومن الشوك قد اختذت غذائي 

 عبقري  السنـا  كرمي  الضياء   أرقب الفجر يف الظالم وأرجو         

وسألناهم متلهفني عن أحوال أيب الوليد فطفقوا حيدثوننا قصصا  وكأا أوصاف لرجل 

 .من القرون الثالثة األوىل املشهود هلا باخلري

قالوا كان خيتار حراسته من الثانية عشرة إىل الواحدة ليبقى بعدها قائما  حىت الفجر وقلما 

 .إال إذا كان مرهقاينام بعد احلراسة 

ويف ليلة اجلمعة حرس يف موعده احملدد وبقي قائما  حىت الفجر وكان ينازعنا دائما  على 

حنن -األذان مث أذن الفجر وصلينا وقرأ اذكار الصباح مث اختار قذائف اهلاون وانطلقنا 

 .)بوالوليدوثالثنا وهو الشهيد أ, وأبو دجانة الرميي الصنعاين, أبو سعد النجدي( -الثالثة

وعنـدما وصـلنا   , وطيلة الطريق كانت شفتاه تتحركان بالقرآن والصالة على النيب ص

 .باإلجياب: بادرته قائال  أمتمت سورة الكهف فأجابين

لقد كتب اهللا اخلامتة اليت حنسبها طيبة يف هذه الساعة املباركة إذ اعتاد اإلخوة أن يبـادلوا  

نما كان خالد يهم بايقاف املعركة هلذا اليوم استعدادا  املركز الشيوعي القريب القذائف وبي

 .وإذا بقذيفة املوت تأتيه لتكون حياته األبدية, للغد

  فمويت يف الوغى عيش ألين          رأيت العيش يف أرب النفوس

لقد عرف خالد بكثرة صيامه للنوافل فكان يصوم اإلثنني واخلميس واأليام :  صيام خالد

 .)الثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر(واأليام البيض من كل شهر السته من شوال 

ومن الربكات أن تكون والدته ممن يشجعه على اجلهاد وترسل الرسائل :  موقف الوالدين

 .ذا الشأن



وبعد , يف القصيم هو البلد الذي رأى فوق أرضه النور) الرس(لقد كان :  مولده ودراسته

ولكن  -قسم العمارة-امعة امللك سعود يف الرياض بكلية اهلندسة دراسته الثانوية التحق جب

نفسه عافت حياة الترف والتقلب على الفراش الوثري وضحى بالرسوم اجلافة اليت التفارق 

 .وأصبحت كميات احلديد واإلمسنت أبغض املسميات ملسامعه, لوحة الدرس

 :لبه فصار يسائل نفسهيتردد على املسجد فال يسمع احلديث الذي يعزف عن أوتار ق

 أين السيوف اليت يف كف  معتصم          صالت على البغي من فرس ورومان

 فلم   جتبين  من   القعقـاع  خنوته          ومل أجد يف  مجوع  القوم  شيباين

 :وأخريا  قرر أن يطلق اجلامعة ثالثا  الرجعة فيها فانطلق وهويردد

 فانطقي وامحي الذمارالرأي رأيك يا مــدافع         

 :مؤذن اجلامعةـ-) أبو عمرو املكي(الشهيد مازن ملوش 

 .يف جدة من شاب رافع اهلامة) 6(وهكذا صو ح السكن اجلامعي يف الكيلو 

 .تتوج رأسه قبعة أفغانية ال خيلعها يف املنزل وال بني حجرات الدراسة

, مع انبالج الفجر وافتقد مسجد السكن ذلك الصوت الندي الشجي الذي كان ينطلق

  وكأن جدرانه مس يف أذن السامعني

 ناح قيثاري احلزين فحنت        لصدى النوح قاسيات الصخور

 بلبلي ضاق بالنشيد فوىل       وختلى   عن    عشه   املعمور

يسمع ترتيل القرآن , نعم إن مازنا  يقوم الليل وجياور يف احلرم املكي طيلة شهر رمضان

ولكنه ال يستعذبه تلك العذوبة اليت كانت تترك , في  والسديس وعلي جابرمن فم احلذي

نعم يتحدث عن اجلهاد األفغاين ولكن شتان , حالوا يف قلبه أيام إن كان يف أرض اجلهاد

  .شتان بني األقوال واألفعال

ض عليه ولكن سورة التوبة تق, حقا  إنه ال يدع مقاما  يقوم فيه هللا إال ويقفه وينكر املنكر

, إن آيات القتال تأىب عليه أن يقعد بني النساء واألطفال, مضجعه وتؤرق عليه أجفانه

أمام  -طاولة-شأنه شأن املقداد بن األسود عندما رآه أحد التابعني جالسا  على تابوت 



? أال تقعد هذا العام: أحد الصر افني يف محص وقد زاد جسمه عن التابوت فسأله مستغربا

 .أي رفضت سورة التوبة القعود) التوبة (أبت البحوث : دادفأجاب املق

لقد راع مسؤول قسم التسجيل يف جامعة امللك عبد العزيز انسحاب الطـالب  :  اخلروج

ومما هاله انسحاب مازن من الفصل رغم أنه مل يبق له سوى ساعات , وذا العدد امللفت

ح ولكن احملب عـن العـذال يف   قليلة حىت يأخذ شهادة  اهلندسة فنصحه وجهد يف النص

 .صمم

 :إن قلبه يف أفغانستان مع حبيبه اجلهاد

  ما بال عينيك قد أزرى ا السهد        كأمنا  جال  يف   أجفاا    الرمد

 أمن   فراق   حبيب   كنت  تألفه         قد حال من دونه  األعداء  والبعد

 -ذي ضم هذا الشاب منذ نعومة أظفارهال-واشتاق حي النزهة  :  يف حي النزهة يف مكة

 .إىل طلعة هذا الشاب

, فكم من منكر أوقف سيارته ليزيله على يديه, لقد كانت مالحمه معروفة ألبناء هذا احلي

وعرفه احلرم املكي عابدا  جماورا  معتكفا  وخاصة يف أيام رمضان ولرمبا اعتكف الشهر 

 .كله

ة يف السحر مسجد السكن ألسبق إىل أذان دخلت ذات ليل:  حدثين أبو محزة املؤذن

 .الفجر فوجدت مازن ملوش قد سبقين إىل املسجد يقوم الليل ينتظر الفجر أن ينداح

كان اسم مازن يتردد على ألسنة الطلبة اجلامعيني وكان يف أعماقي : ويواصل أبو محزة

 .رغبة أن أمجع بني األسم والصورة حىت رأيته يف ذلك ليوم

ويف صدرة مرجل يغلي حسرة على هذا الدين , لكن صمته يبذ الناطقنيكان صامتا  و

 .ويتناوش أشالءه األقارب واألجانب, الذي تتناوله معاول األعداء من كل جانب

 .كان حين لصليل السالح ودوي املدافع ودمدمة الرصاص وهدير الطائرات

يناطح السحاب  ويتلفت مازن يف األرض فال يرى شعبا  رافع الرأس مشمخر العرنني

 .سوى الشعب األفغاين األيب



 جملحني وال يلوون قد ملئوا       عزا  ودوم العوصاء والكود

وقبل أن يغادر مازن اجلامعة كتب كلمة كانت كلماا الشهب احلارقة وعلقها :  الرخصة

من الصعب أن ) رمال(على لوحة السكن وأوجرت كلماا القلوب فتركت فيها جمال  

 .يندمل

ووصل إىل صدى ليوم اويومني مث كتب اهللا له أن يشارك يف قافلة متجهة إىل الشمال إثر 

أيب عمر ويف الشمال محله أبو عمر ومبلغا  من املال معه وكان يتجول بني اجلبهات وعرفه 

  . العرب واألفغان ال حيل يف مكان إال ويترك فيه أثرا  طيبا

اجتهم مث يتوجه إىل السوق ويشتري هلم الطحني يدخل اجلبهة أليام ويرى بأم عينيه ح

والسكر واألرز مث يغادرها إىل غريها وانتشرذكره وشاع امسه بني ااهدين وبقي مازن 

وتقبل من الناس , وبقيت عبادته وصيامه وقيامه, كما  هوال  يدع منكرا  إال ونبه إليه

 .واحتل حبه شغاف القلوب

ومن يتق اهللا جيعل ( -كما حنسبه والنزكي على اهللا أحدا-وقد يسر اهللا له األمور بتقواه 

له خمرجا  ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه إن اهللا بالغ أمره 

 .)ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسرا) (قد جعل اهللا لكل شيء قدرا

وب ألا خرجت من والكلمة اليت حتيا إمنا تقتات قلب إنسان حي وتصل إىل أعماق القل

 .القلوب

 .أما الكلمة اليت خترج من الفم فإا تولد ميتة والناس ال يتبنون األموات

وعندما حان األجل خرج مازن مبجموعة من ااهدين ليقوم ):  املنية(وحانت شعوب 

جبانب عمله اجلهادي مبهمة أعظم وهي األصالح بني  بعض الفئات ااهدة ودخلت 

 .د القرية وعلم بعض أعداء اهللا  م ودخلوا عليهم املسجد وقتلوهماموعة مسج

  :ونزل اخلرب كالصاعقة على قلوم وحق هلم أن يقولوا, وسرى النعي يف قواعد ااهدين

 يا عني جودي  بفيض  غري أبساس          على  كرمي  من    الفتيان    أباس

 حم ال    ألوية     رك اب     أفراس  صعب   البديهة   ميمون     نقيبته        



 أقول  ملا  أتى  الناعي  له    جزعا            أودى اجلواد وأودى املطعم الكاسي

 :)مازن ملوش(الشهيد أيب عمرواملكي / صرخة بقلم

قل إن كان آبائكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال : (قال اهللا تعاىل

شون كسادها ومساكن ترضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد اقترفتموها وجتارة خت

  0)يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقني

 :أما بعد, احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت األنبياء واملرسلني

نعم لك أنت يا صاحب  00لك وليس لغريك, فهذه الصرخة لك يا أخي املسلم العزيز

إا صرخة اجلهاد واليت تدعوك  00يا من ترتاد بيوت اهللا يف كل يوم 00اللحية الطويلة

إن اجلهاد يف أفغانستان اليوم أصبح  0إا فريضة قد فرضها اهللا عليك, للمشاركة فيها

 0كالصالة والصوم وسائر العبادات, فرض عني على كل مسلم

واعلم أن اإلسالم ليس , قبل فوات اآلوان, كد من اميانكراجع نفسك وتأ: أخي احلبيب

 0وعقيدة وتطبيق وإخالص وجهاد, ولكن قول وعمل, صالة وصوما  وحجا  فقط

إال تعلم ماذا , إن املعركة يف أفغانستان ال حتتمل ترددك وبعدك عنها أكثر من هذا: أخي

هل زهدمت يف اجلنة 000بياءومرافقة لإلن, أعد اهللا للمجاهدين يف سبيله من جنات النعيم

وما وعدكم ربكم به ورضيتم بدنيا فانية ملعونة ملعون من فيها إالذكر اهللا أوعمل 

ان ندائي لك من باب الرمحة والشفقة عليك ألنك سوف تسأل يف يوم : أخي 00صاحل

 0القيامة عما قدمت هلذا اجلهاد

صة بني يديك ساحنة بأن ال زالت الفر 00أخي الكرمي? فماذا جتيب إذا سئلت عن ذلك

فان أبواب اجلنة مفتحة هناك تدعوك فال , تلتحق بصفوف ااهدين على قمم أفغانستان

 0تبطئن وتأيت بأعذار واهية وتبقى مع املتخلفني وتتركها لغريك

وترفع عنك أقنعة , أن ترحم نفسك وتستجيب لربك 00أرجوك 00أرجوك 00أخي

 0لكن شتان بني أن متوت يف منزلك وحتت مكيفكاجلبناء فإنك سوف متوت يوما  ما و



إنك يوم , أو متوت جماهدا  مرابطا  شهيدا  حيا  عند ربك, وبني أبنائك وفوق فراشك

والذي نفسي بيده : (العرض تود لو كنت من ااهدين وهذا هورسولك ص يقول

هذا قول )  أقتللوددت أين أقتل يف سبيل اهللا مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث أقتل مث أحيا مث

 0رسولنا وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر

أخي لقد أمهلك اهللا ومل يقبض روحك حىت األن فأنتهزها فرصة يف أداء واجبك الذي 

 0فرضه اهللا عليك وأعط ربك من وقتك ماتشكر به نعمه عليك

, ل عليهمإن الوضع يف أفغانستان حيتاج إىل وجودك بني املهاجرين وااهدين فال تبخ

والبس رداء إالسالم احلقيقي وكن من جند , بذلك وانفض عنك ثياب الكسل والوهن

أخي ليس بالضروري عندما تذهب إىل أفغانستان أن تدخل جبهات القتال ولكن  00اهللا

كأن تساهم يف  00هناك أعمال وأمور أخرى تستطيع أن تقوم ا يف معسكرات ااهدين

أخي هناك أعمال كثرية جدا حتتاجك فال تقف ساكنا جامدا  00تعليم أطفال ااهدين

املهم يا أخي تثبت وجودك بني , أو تتركها لغريك من الصليبيني والكفرة من أعداء اهللا

, سياحة أميت اجلهاد يف سبيل اهللا:  لقد قال رسول اهللا ص 00أخي 00إخوانك هناك

نفسك من عناء الدنيا وثقلها فأذهب واسع هناك مع إخوانك مؤديا  واجبك مروحا  عن 

وأخريا  أقول لك يا أخي أن بوابة أفغانستان مفتوحة اآلن لك ولغريك من قبل أن تغلق 

أقول لك ياأخي أن تقرأ هذه بقلب املؤمن الصادق املنفذ ألوامر  00فتندم وال ينفع الندم

 00اهللا وأن ختترب إميانك وتؤدي ما أمرك اهللا به

كر يف األمر جيدا  وتضعه نصب عينيك وتذكر بأن اجلنة حفت أرجو أن تف 0ويف اخلتام

وأدعواهللا أن جيعلك من جنده ااهدين يف سبيله لرفع  0والنار حفت بالشهوات, باملكاره

ال إله إال اهللا لتكون مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك : كلمة

 0وما هذه الصرخة إال ألين أحبك يف اهللا, رفيقا

 

            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشهيد أبو فهد املكي

 

ومناظر السفن القادمة واملغادرة من املينـاء  , ملت النفس الرمال املاحلة على شاطيء جدة

تثري فيك إحياء عميقا  يف مسارب النفس وهي تثري أشجانا  جتعل النفس ضارعة خاشـعة  

 .دة منهاوهي ترهب من تلك املرحلة األبدية اليت العو

 ?فهل من سفينة آمنه توصلين إىل شاطيء السالم إىل دار السالم عند امللك العالم

إن منظر البحر يبعث يف احلنايا شجى وشجوا إىل حبر الدماء الذي جرت فوقه بارجة العزة 

 .والكرامة فوق جنود أفغانستان ووهادها

ربطه بالوظيفة وهي الزوجة هنالك روابط متينة وحبال غليظة تشد أبا فهد إىل األرض وت

 .والوليد الصغري

  وعلى شفاه صغارنا عذبت          دنيا  مــن  اآلمال  تدخر



 يف كل ثغر مــن براعمنا            روض من األحالم  يزدهر

خرج سعيد وقد كرب يف السن وذهبت إحدى (ولكن لنا يف قصة سعيد بن املسيب عربة 

استنهض اهللا اخلفيف والثقيل فإن مل ميكين : فقال: ليلانك ع: عينيه وهو عليل فقيل له

 .)احلرب كثرت السواد وحفظت املتاع

وقرر أبو فهد أن يغادر البلد احلرام ويترك الطفل واألهل والعيال وجاء إىل مكان اإلعداد 

دم (وهنالك إصابه جمل -بكتيا-يف خوست ) جهاد وايل(وأعد نفسه مث رابط يف معسكر 

 .)ل

الل وجوده يف املستشفى يف بيشاور لعالج الدمل رأى املالئكة حتمله يف نعش خ: الرؤيا

 .وتدخل به اجلنة فاستبشر خريا واستيقظ وهو يضحك

وحاهلم , رابط فترة بني الكماة األفغان وبني الشم الغطارفة العرب: مشاركته يف املعارك

  :شعر كعب بن مالكوهم من حول القائد الشهيد عبد الرمحن املصري وكأم يتغنون ب

  أنا بنو احلرب منر يهـا  وننتجها         وعندنا لذي  األفغـــان  تنكيل

 ميشون حتت عمايات القتال كما          متشي املصاعبة  األدم  املراسيل

 .أسري) 25(كالشنكوف وأسروا ) 71(دخل يف عملية يف باري وفتحوا املركز وغنموا 

الذي ترعرع يف أمريكا كأمري للمجموعة ) أمحد قاسم العراقي(ومع زيد اخلري : إىل بروان

 .يسري أبو فهد والبشر يطفح على وجهه واألمل حيدوه أن تصدق رؤياه يف املستشفى

وهناك كان له القدر مبرصد وكان على موعد مع الشهادة يف معركة أفغانستان اليت 

 .توجت جبني البشرية بالشرف والعزة

 : اجلومريالشهيد على قدري صاحل

إن مساحة النفس وبساطة النفس والتواضع مع األنفة والعزة والرجولة تعترب مسات مشتركة 

 .بني اإلخوة اليمانيني عامة



أتـاكم  :  وقلما أرى ميانيا  إال وينفتح له قليب وتنبسط له أساريري وقدميا  وصفهم ص

وأنت تراه جيمع إىل الرقـة  . يةأهل اليمن أرق أفئدة وألني قلوبا فاألميان ميان واحلكمة ميان

  :وحيق لليماين أن يقول, والعزة ومع التواضع الشجاعة

  أنا ملن قــوم أفىن أوائلهم         قيل الكماة إال أين احملامونا 

  فإذا عز النصري  للضعفــاء        رأيت  اليماين  هو  املنـافح

 .طاعيم يف احمللوتراهم مطاعني يف اهليجا م) شديد الدفاع(واملنافح 

ورغم وجود ثالثة من األفراخ الزغب ) م2691(وشهيدنا من بلد الصنعاين ومن مواليد 

إال أن داعي اجلهاد وخوف التفريط بفريضة أوجبها رب العزة على الناس وقد دفعته لترك 

ويفتقـده  , وقدم إىل أرض املعركـة , الدنيا وزهرا والزهد يف الزهد يف الزوجة وصبيتها

ار ولعل الصباح واملساء يذكرهم بذلك اهلمود الذي حيمل خيمتـهم ويظللـهم إذا   الصغ

اشتد القيظ ولفحت اهلاجرة ويدفئهم إذا صردت األنواء واشتد الزمهرير ويطول اإلنتظار 

 :وكأم يرددون مع مالك بن الريب

 تقول ابنيت ملا رأت طول غيبيت       فراقك هذا تاركي ال أباليــا

 .)لوجر( اإلعداد توجه إىل والية قرب كابل تسمى وبعد أن أمت

وهناك حيث الظل الظليل واهلواء العليل والثمار الدانية فوق مياه ر سرخاب : يف اللوجر

) سيد حممد حنيف(يقيم شهيدنا وجبانب األخ القائد الذي ينتزع حبه من أعماق القلوب 

وقرب املعلم عبداهللا الذي ما  -هللا أحداكما حنسبه وال نزكي على ا-العامل ااهد الداعية 

وحتلو احلياة يف هذا اجلوبني إخوة كـرام  , انفك يعطي اجلزيل من تدريباته للعرب خاصة

ومن هذا الوادي اجلميـل  , وبني أشجار املشمش والتوت حيث نصب ااهدون خيامهم

 .تنطلق العمليات يف أعماق الليايل

غا اليت مير من وسطها الشارع الواصل بني كابـل  وهذا الوادي قريب من مديرية حممد آ

, وتعترب العمليات على هذا الشارع من أجرأ العمليات وأشدها نكاية على العدو, وغزين

 .وااهد وهو يقابل الدبابة إمنا يضع يف حسبانه أنه يعيش حلظاته األخرية

 أشم كأنه أسد عبوس         غداة بدا ببطن اجلزع غادر 



هللا يل أن أزور هذه املنطقة ورأيت حطام الدبابات واآلليات علـى جـانيب   ولقد كتب ا

, الشارع اليت تشهد بأن أعداء اهللا يذوقون وبال أمرهم وهذه بعـض آثـار هـزائمهم   

والدبابات اليت ال تستطيع املرور إال بصعوبة بالغة وأما اجلنود فال ميكن أن يسريوا علـى  

 .الشارع

 وال متشي  بواديه  األراجيل           منه تظل  سباع  الرب ضامزة

 وال يزال بواديه  أخــو ثقة            مطرح البز والدرسان مأكول 

يصمم ااهدون أن يقتحموا مراكـز  ) م8/7/8891(ويف يوم اجلمعة :  قذيفة الوداع

ووثبت األسود وافتتحت املركز يف السـاعة  , إال أن يكون بينهم) على(الشيوعيني ويأىب 

لواحدة والنصف ليال  وانسحبوا بسالم وقد أطلق على ااهدين أثناء انسحام قـذائف  ا

 مباشرة واستشهد حاال -املوت-اهلاون فأصابت عليا  شظية يف قلبه أسلم روحه للحمام 

: 

 أال إن عينا  مل جتد وسط لوجر         عليك جبادي دمعها جلمود

لت جراح قلب علي فأنكأت جراح إخوانه ويف وسا, ومحل اجلثمان على القلوب املكلومة

 .جوانب وادي سرخاب يرقد الليث رقدة األبد يف احلياة الفانية

وأما دموع احلزن اليت ستصبب من مقليت زوجتك وبناتك فهي عربات احلزن والسـرور  

, ويلتقون بك أن تقبلك اهللا يف اجلنة -ان شاء اهللا  -حزن الفراق املؤقت حىت تشفع هلم 

ر الشرف اخلالد الذي سجل على جبني الـزمن ويف أوضـا صـفحات التـاريخ     وسرو

 .اإلسالمي احلديث

  فالعني بعدهم كأن حداقها           مسلت بشوك فهي عور تدمع 

 :)املاليزي(الشهيد عبد العزيز عبد الصمد

هذا دم جديد سرى يف عروق األمة املسلمة يف كافة أحناء األرض وبدأت احلياة تدب يف 

 .)عرين(وصاهلا وصارت ليوث اهللا تقبل من كل عرين وتنفر من كل عريس أ

احلر شديد وعلى الشاطيء يف كراتشي حيث ترختـي  : يف كراتشي يف جامعة الدراسات

ويسيطر امللل والسأم على النفوس إال أن صـليل  , األوصال ويطول النوم ويكثر التثاؤب

 .ذيذ املنامالسيوف وقعقعة السالح استهدت بطلنا وحرمته ل



حيدوه الطمع يف اجلنة وثواب الرباط يوم يف سبيل اهللا خري من ألف , وسار إىل اجلهاد

وهو يطمع أن ميوت أو يقتل وإن مات يف الرباط أو قتل , )يوم فيما سواه من املنازل

فإنه ميوت شهيدا وال خيتم على عمله  كل ميت خيتم على عمله إال من مات مرابطا   

 0سؤال القرب وعذاـ-طا  يأمن الفتان ومن مات مراب

أعد نفسه وأتقن السالح الذي سيشهره يف وجه أعداء اهللا مث توجه إىل : ويف أرض اإلعداد

  وقد عريت بيض كأن وميضها          حريق ترقى يف اإلباء سريعا:وردك وميدان وهناك

 .مهم القرآن الكرميويف وردك قام باملركز اجلهادي رمضان وكان يعل:  القيام يف وردك

إن بينكم شخصا  : وقد رأى عبد الرمحن السندي يف املنام هاتف يقول:  رؤى مباركة

أيكم امسه : وكان عبد الرمحن ال يعرف عبد العزيز فتساءل! امسه عبد العزيز سيستشهد 

ألين رأيت هذا يف املنام  -إن شاء اهللا-أنت ستستشهد : أنا فقال له: عبد العزيز فقال

 .ررت الرؤيا مرة أخرى مع عبد الرمحنوتك

إن الروس وعمالءهم يعيشون حالة نفسية أسيفة يرثى هلا :  حالة الروس والشيوعيني

 .فهم يف رعب شديد

يود ارم لو يفتدي بأخيه وأمه , ينتظرون أية طلقة تطلق عليهم بعد إعالن معاهدة جنيف

 .)هومن يف األرض مجيعا مث ينجي(وأبيه وصاحبه وقائده 

وصمم ااهدون على اقتحام ميدان عاصمة وردك اليت تبعد ثالثني كيلومترا  :  فتح ميدان

ويكتب اهللا لألخ عبد العزيز اإلشتراك يف حترير أول والية , فقط من القصر اجلمهوري

 . وكان نصرا  مؤزرا  وغنائم عظيمة وفتحا  كبريا, بكاملها من أعداء اهللا

 بيننا         نشارعهم حوض املنايا ونشرع  نغادرهم  جتري   املنية 

أنا أحس أين اليوم : ويف صبيحة يوم الشهادة قال عبد العزيز أليب عاصم التبوكي

) هـ8041/ 11/ 91(ففي : وحقق اهللا بشرى عبد الرمحن له -واهللا أعلم-سأستشهد 

تال سورة وأثناء املعركة أصابته شظية من قذيفة دبابة فجرح وبقي حيا  تسع ساعات و

 .مث أسلم الروح! البقرة بكاملها ما بني اجلرح والشهادة 



أعطوا متاعي ألمريي يف اجلهاد ليتصدق به (ووجدنا طي أوراقه وصية يقول فيها :  وصيته

واعطوا سالحي ألخي عبد الوهاب ليواصل به اجلهاد وانصحوا أيب أن خيرج من احلزب 

 .)الوطين إىل احلزب اإلسالمي

  اخلطب وليفدح األمر          فليس لعني مل يغض ماؤها عذركذا فليجل 

 :)أبو زهري(الشهيد هاين أمحد رشيد 

 :إسالم آبادـ-أمري املركز اإلسالمي 

, رواه البخاري) اللهم أرزقنا شهادة يف بلد نبيك: (كان عمر رضي اهللا عنه يدعو ربه

ة وهو يف املدينة ولكن وكان الصحابة رضي اهللا عنهم يعجبون كيف يرزق عمر الشهاد

علم صدق عمر وشوقه الشديد ملنازلة الكفار ومالقاة احلتف بني  -عز وجل-اهللا 

الصفائح والعوايل ولقد هم عمر رضي اهللا عنه أن خيرج ليقود اجليش وينازل بنفسه 

كيف : كسرى ابرويز لوال أن الصحابة رضي اهللا عنهم ضجوا ورفعوا عقريم يف وجهه

 .واملسلمني بدون من يدبر أمورهم تترك املدينة

وكتب اهللا لعمر الشهادة يف حمراب النيب ص تصديقا  لبشرى رسول اهللا ص له قبل أعوام 

أثبت أحد فإمنا : (وهو واقف مع أيب بكر وعمر وعثمان فوق أحد فاهتز أحد فقال ص

 .)عليك نيب وصديق وشهيدان

ويندبه حبري الدموع املركز اإلسالمي وحنن اآلن مع أخ حبيب ستبكيه اجلامعة اإلسالمية 

يف إسالم آباد وستودعه قلوب الكثريين من أبناء فلسطني الذين كتب هلم أن يولدوا يف 

 .الكويت

ومع دوامـه يف  , ما كنت أتصور أن يسبقين بتناول كأس املنية وهو غض يف عمر أوالدي

 .اجلامعة اإلسالمية

وأن يف اجلنة ملائة درجة أعدها اهللا (ء من عباده إال أا درجات يهبها رب العاملني ملن شا

إن كـان ربـه تقبـل    -وما أظنه استحق هذه الدرجات العال , )للمجاهدين يف سبيله

باحلياء الذي يعترب سجية جمبولة مع فطرتـه  , إال كما حنسبه وال نزكيه على اهللا -شهادته

 .وباخللق الرفيع الذي متيز به



سئل رسول اهللا ص من أكثر ما : ة رضي اهللا عنه قالوقد روى الترمذي عن أيب هرير

تقوى اهللا وحسن اخللق  وسئل من أكثر ما يدخل الناس النار :  يدخل الناس اجلنة قال

أن املؤمن ليدرك حبسن خلقه :  وعن عائشة مرفوعا , حسن صحيح) الفم والفرج: قال

 .درجة الصائم القائم  أبو داود

وببيت يف وسط , اجلنة ملن ترك املراء وان كان حمقا  احلديث  أنا زعيم بيت يف ربض

اجلنة ملن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت يف أعلى اجلنة ملن حسن خلقه  صحيح رواه 

 . ويف البخاري  احلياء خري كله, أبو داود

صامت ال يتكلم إال , كثري احلياء ال يكاد يرفع طرفه يف املتكلم أغضاء وأدبا , قليل الكالم

كالمه يف , إن خالفك صمت وان وافقك أوما امياء يهمس ال يكاد يسمع جليسه, دربق

 .وجهه املشرق ابتسامة الميلها اجلليس وال يعافها الكال

تنبيك إشراقة احلياء عن أدب جم رفيع وعن تربية رفيعة , كان هاين هواملركز اإلسالمي

 .نرجو اهللا أن تكون يف ميزان أهله يوم القيامة

 .إسالم آباد وروح ترفرف فوق أفغانستانجسد يف 

كنت أرى الشباب يعيشون فراغا  نفسيا  حادا  بني أشواق جمنحة تطري إىل املعركة 

بآشجاا وشجوها وأشواقها وبني واقع ثقيل من رغبة األهل وضغط الواقع اإلجتماعي 

 .الذي يزن مبوازين اجلاهلية من مال وأوراق جامعية

ففون من حدة هذا الصراع باغتنام فرصة ساحنة يطفئون فيها نار وكانوا يف اجلامعة خي

  :اجلوى وهليب األشواق يف جبهة قريبة أومعسكر دان وكأن الواحد منهم خياطب نفسه

 إىل كم ذا التخلف والــتواين           وكم هذا التمادي يف التمادي

 سادوشغل النفس عن طلب املعايل           ببيع الشعر يف سوق الك

كان ينتظر العطلة الصيفية بفارغ الصرب لريوي ظمأه للجهاد ويروي :  العطل الصيفية

غليله ويطفىء صداه فكنت اراه كثريا يف عرين الليوث أوبيشة األسود حيث العتاق اجلرد 

 .تعلك اللجم تنتظر دورها لتنطلق إىل أرض اجلهاد



يم املؤمنني وقد قدم مع صحبة وكانت آخر مرة أراه فيها يف تنظ: فلسطني واإلنتفاضة

جمموعة من التمثيليات واألناشيد وذلك قبل عيد األضحى بفترة وجيزة ورغم أنه ال 

يعرف القرية اليت تعترب مسقط رأسه يف عتيل من قرى طولكرم إال أن مهوم فلسطني 

أطرقت عينه السهاد واملسجد األقصى يكاد يقض على مضجعه الرقاد وتعترب منطقته 

من أحواض الزيت الفلسطينية إذ متشي يف طريق طويلة وعلى طوهلا ترافقك حوضا  

األشجار اليت تنبت بالدهن إذ ال تكاد ترى األرض وجدائل الزيتون يلثم الصبا أفناا 

 .مداعبا  فتعطي اجلو رونقا  عجيبا  من اجلمال األخاذ واإلعتدال الساحر

ون فسقيا  لتلك املناظر وواها لتلك من طولكرم إىل عتيل مرورا  بشويكة ودير الغص

املناطق اليت هلا يف أعماق فؤادي كل حنني وشوق ولكم سلكت بنفسي هذه الطريق 

  .اجلميلة

كان هلاين دور طيب وأثر فعال يف التقاط كثري من : يف املركز اإلسالمي يف إسالم آباد

 معاناة التشريد واجلحود الشباب الفلسطيين احلائر الضائع بني شعارات اليسار الثورية وبني

اليت جعلته يقف على حافة اهلاوية يائسا  ويف ذلك املركز البسيط وقرب اجلامعة كم رجع 

الذين يف سكرم يعمهون ورده إىل جادة ) املتحري(من هذا الشباب املتهوك  إىل اهللا

نجاة واآلن الصواب وطريق احلق بإعادة الثقة إىل قلبه ذا الدين العظيم كمنقذ وطريق لل

 .كيف تواجه املركز الساهم احلزين الشاحب بعد فقد ليث العرين

 أتعرف   الدار  عفـار  مسها           تدمي  ا   عربة     الثاكل

  سألتها عن ذاك فاستعجمت             مل تدر ما مر جوعة  السائل

عارك يف سبني بولدك وتوجه إىل قندهار حيث تلهب املعارك ويف إحدى امل: خامتة املطاف

قرروا اقتحام مركز من مراكز الشيوعيني وألقى الشيوعيون السلم وغنم ااهدون كل ما 

وبدأ املركز القريب يلقي حبممه على ااهدين ووقعت , وقيدوهم باألغالل, يف املركز

وم قذيفة قرب أيب زهري فأصابت منه مقتال  وهو بني يدي ربه قائما  يف صالة الظهر يف ي

يف هذا املوطن الذي ) م8891/  7/ 02(املوافق ) هـ8041(ذي احلجة ) 8(التورية 

 .تستشرف له النفوس وتتطاول له األعناق



موطن الشهادة اليت نرجو اهللا أن يكون قد تقبلها فتكون روحه يف حواصل طيور خضر 

يد عند ربه وأن للشه:  تسرح يف اجلنة حيث شاءت مث تأوي إىل قناديل معلقة حتت العرش

يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من اجلنة وجيار من عذاب القرب : سبع خصال

ويأمن من الفزع األكرب ويلبس تاج الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا وما عليها ويزوج 

 .)باثنتني وسبعني من احلور العني ويشفع بسبعني من أهل بيته

 :هادة يف هذا السبيل ويلحقنا به يف الصاحلنيونرجواهللا أن ال حيرمنا من الش

  بكت عيين وحق هلا بكاها          وما يغين البكاء وال العويل

 على ليث عزيز حني  قالوا           أهاين ذلك الرجل  القتــيل

 :يف وداع الشهداء

 :ويف وداع الشهداء نقول ألعيننا

 حهال بكيت على الكرام بنـــي الكرام أويل املماد

  كبكا احلمام على فروع األيك  يف الغصن  اجلوانح

  من يبكيهم يبكي على حـــزن ويصدق   كل  مادح

 مشط  وشبان  اليـــــــــل    مغاوير    وحاوح

ويالق  قـرن  قرنـــه       مردا   على  جـــــرد   إىل أسد  مكـالبة   كواحل

  مشي   املصافح   للمصافح

 جمل  على  جلب  قــوارح ولقـــد أصاب قلوبنا  

 :وصية إىل أولياء الشهداء

ونرجوا اهللا أن , يا أم الشهيد الجتزعي بل افخري بإبنك بطال  شهيدا  وفارسا  فريدا 

يتقبل شهادته فيكون ألهله شفيعا يوم القيامج وال جتزعي فأمثال ابنك مفخرة لألجيال 

  التقتلي النفس إذ  حانت  منيته.ونرباس للفتيان

  طاعة اهللا يوم الروع والبأس يف



فلهن أن يرفعن رؤوسهن اعتزازا  ورفعة وال تسكنب عربات الواله الفاقد بل : وأما شقيقاته

 .افرحن فرح احلبور الوافد الواجد

وعرفنا , فهنيئا  لكم هذا الليث اهلصور الكاسر الذي نكل بأعداء اهللا: أما الوالد الكرمي

وابنك من هؤالء الذين يطلبون املوت , جهاده واستشهادهبكم وبالعائلة مجعاء من خالل 

 .مظانه

  فج يكاد صهيل اخليل يقذفه            عن سرجه فرحا بالغزوأوطربا

 .فافخر وال جتزع وابعث إخوانه ليسلكوا جادة العزة وجدية الفخار

, امتتنـا ولوال أم خري منا ما اختارهم اهللا قبلنا وتركنا نتجرع حسرتنا وال ندري مـا خ 

 .فاللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا يف زمرة املصطفى ص

 :وصية الشهيد أيب زهري

فأوصيكم بتقوى اهللا فإـا مجـاع   , هذه هي وصية العبد الفقري إىل ربه هاين أمحد صاحل

 0األمر كله وأوصيكم باتباع ج املصطفى ص والسري على خطاه

يضة اليت غفل عنها املسلمون اليوم إال مـن رحـم ريب   لقد آمنا باجلهاد سبيال  هذه الفر

فتراهم هائمني على وجوههم وقد أصام اخلنوع والذل  وما ترك قوم اجلهاد إال ذلـوا   

ولـن يسـكتهم ويكسـر    , وأن أعداءنا قد شبعوا كالما  وشجبا وتنديدا  واستنكارا 

سلوبتني ولن تقوم لنا قائمـة  شوكتهم إال الدماء اليت هي طريق استرداد العزة والكرامة امل

وبعد فهذه وصييت لوالدي الكرمي فأوصيك والـدي بـأن   00إال ذا البذل وهذا العطاء

 0تكون منفذا ألوامر اهللا وجمتنبا لنواهيه وأن تتقي اهللا يف إخواين وأخوايت

وأوصيك يا والديت بأن تمي بأوالدك كل اهتمام وتربيهم التربية احلسنة وتتقي اهللا يف 

 0نفسك ويف أوالدك وأرجومنكما أن تساحماين علي أي تقصري بدر مين

وأقول لكما أن اهللا أعزين باجلهاد يف سبيله أميا عزة وأنين واحلمداهللا ما سـعدت كمـا   

سعدت يف هذا اجلهاد املبارك الذي هوجهاد األمة اإلسالمية ليس مقتصرا  على شعب من 

اليت اختلقها اإلستعمار مبساعدة األنظمة العميلة الشعوب وأنه ال يعرف احلدود اجلغرافية 

فرح واسعدوا أشد سعادة إذا بلغكما خرب استشهادي وأسال اهللا أن جيمعـين   فافرحوا أميا

 00معكما يف اجلنة علي كل شيء قدير وبإالجابة جدير وإنه نعم املوىل ونعم النصري
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 اهللا احملاربالشهيد عبد 

 

كنت ذات يوم يف بييت وكنت آنذك اسكن يف ) م4891(يعود يب شريط الذكريات إىل 

إسالم آباد وإذا بعبد اهللا يقرع الباب ففتحته فوجدين مع بعض األخوة منهمكني يف 



التفكري يف قضايا مهمة فوقفت أمامه واحلياء يسبغ وجهي لونا من احلمرة واستحيت أن 

, بسبب انشغايل وكذلك مل أقل له أن يدخل) فارجعوا ل لكم ارجعواوإن قي: (أقول له

اشتقت اليك فجئت خصيصا  : بلى فقال: لعلكم يف شغل فأجبته: عانقته فبادرين قائال 

 .ألراك وقد رأيتك وقفل راجعا  إىل بيشاور

م انظر إىل هؤالء الشباب كأ, قلبا  واحدا , كنا أسرة واحدة, هكذا كنا مث قست قلوبنا

ينشرح صدري إذ أرى أحدهم ويضيق  -علم اهللا  -أبنائي بل أحب إيل من أبنائي 

 .صدري بالبعد عنهم

وكنت من البداية حريصا  , الكبري يف هذه األسرة أب والصغري ابن والقرين أخ وهكذا

أو السقوط يف , على أن أجنب هذا التجمع اجلهادي املبارك مغبة الوقوع فريسة األحقاد

 .صب احلزيب واملذهيب أو اإلقليميهوة التع

 ومراد النفوس أصغر من أن نتعادى فيه أو نتفاىن

وتنمومبا  يثقلها من خالفات اهلوى والشح , مث أقبلت بعض الصدور حتمل أحقاد السنني

فقذفت كل ما حتمله عن بالدها من مرارة اإلختالف يف , املطامع واإلعجاب بالرأي

 .وتنكر بعض األخوة إلخوام, وفسدت بعض القلوب, أحضاننا فتغريت بعض النفوس

فيبل شوقه ويطمئن قلبه مث يعود , يقطع عبد اهللا احملارب مائيت كيلومترا   لرياين: هكذا كنا

 .إىل بيشاور

كان عبداهللا من السابقني األوائل إىل ميدان القتال ولقد كان على الفطرة اليت فطـر اهللا   

 .ومل يفسد قلبه بدنيا, مل تدنس فطرته وى, اهللا شاب نشأ يف طاعة, الناس عليها

يعيش عيش ذلك األعرايب رث اهليئة الذي مسع أبا موسى األشعري يروي عن رسول اهللا 

يا أبا موسى آنت مسعت رسول اهللا ص : فقال) إن أبواب اجلنة حتت ظالل السيوف:  ص

مث كسر جفن سيفه فألقاه  اقرأ عليكم السالم: نعم فرجع إىل أصحابه فقال: يقول هذا قال

 .مث مشى بسيفه إىل العدو فضرب به حىت قتل  مسلم

منذ مخس سنوات وهو يتردد بني أرض املعركة ورياع قومه يأيت إىل ساح األبطال 

فيخوض غمار النزال ويشبع مه مث يعود إىل بلده جيمع ما استطاع ويستنهض اهلمم 



ا جادت به كرام النفوس مث يوصلها إىل ااهدين ويستثري العزائم ويقبل موقرا باألموال وم

 .ويعيش بينهم فترة مث يرجع وهكذا دواليك

لقد رأيت أن فتواك يف فرضية : قال يل ذات مرة, كنت أراه بني احلني واآلخر: الفتوى

مث عقب قائال وهل أطلعت على رأي الشيخ ابن , العني حق وأنه ال إذن ألحد على أحد

فأما إذا أراد العدو اهلجوم على املسلمني فإنه يصري دفعه واجب ( ):853ص82/ج(تيمية 

وإن استنصروكم يف : (كما قال اهللا تعاىل, على املقصودين كلهم وعلى غري املقصودين

كما أمر النيب ص بنصر املسلم وسواء كان الرجل من املرتزقة للقتال ) الدين فعليكم النصر

كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة واملشي  أومل يكن وهذا جيب حبسب اإلمكان على

 .)والركوب كما كان املسلمون ملا قصدهم العدو عام اخلندق مل يأذن اهللا يف تركه ألحد

الدفاع عن أراضي (مل يعلم األخ عبد اهللا أين نقلت هذا يف كتايب : فقلت يف نفسي

 .املسلمني أهم فروض األعيان

واختار عبداهللا ساحة قندهار لتكون ميدانا  لنشاطه : من مديريات قندهار -آرغنداب-يف 

وقندهار معروفة بأا أرض منبسطة ويعترب القتال فيها أشق ما يواجه ااهدين على أرض 

 .أفغانستان

بينما عبد اهللا يعيش انتصارات ااهدين ويشعر ) هـ8041(ويف غرة ذي احلجة سنة 

 .واحنسار الكفار وأهله وخزي اإلحلاد ودحره, مبنة اهللا العظيمة على هذا الشعب الكرمي

أصابت عبد اهللا شظية مل يستطع , ويف معمعان القتال وبني دوي املدافع ودمدمة الرصاص

أن يتكلم بعدها سوى أنه كان يشري بسبابته إىل السماء وبلغت احللقوم وشخص البصر 

 .وأسلم الروح يف ميدان طاملا حلم أن يشهد منيته فيه

 :أن نردد مع أيب متام يف وداع عبد اهللا وما أمجل

 فىت كلما ارتاد الشجاع من  الردى        مفرا    غداة  املأزق  ارتاد  مصرعا 

  وما كنت إال السيف القـــى ضريبة        فقطعها  مث   انثنـــــى   فتقطعا 

لى حدود وقد أرسل لنا الشيخ عقيل العقيل مدير مؤسسة احلرمني لأليتام يف كويتا ع

 .قندهار ذه الرسالة بعد استشهاد األخ عبد اهللا رمحه اهللا



سقط على أرض قندهار األخ عبد اهللا بن حممد احملارب ) هـ8041(يف أول ذي احلجة 

 .فروى بدمه الطاهر أرض البطولة واجلهاد

يف , )هـ4041(لقد كان لقائي األول بذلك الشاب الفىت يف أواخر رمضان سنة 

ويف ثاين أيام عيد الفطر من , أبدى رغبته يف اإللتحاق بصفوف ااهدين الرياض حيث

 .نفس السنة كنا نلحق ومعنا بعض األخوة الشباب إىل مطار إسالم آباد

بصفوف ااهدين يف جاجي حال وصوله وبقي مثانية أشهر متواصلة  -رمحه اهللا-التحق 

 .ملنورةعاد بعدها للسعودية مث تزوج وانتقل إىل املدينة ا

, ومن يومها انقطعت أخباره عين وعلمت أنه يتردد على أرض اجلهاد بني الفترة واألخرى

حيمل ما يتمكن من مجعه من أموال يدعم ا اجلهاد ويواسي املكلومني مث علمت أنه بـىن  

وكنت أتوق إىل لقائه واخطط , مستشفى ميدانيا  صغريا  يف أرغندراب يف والية قندهار

 .ملنية اختارته قبل أن يتم اللقاءلذلك ولكن ا

يف مهمة جهادية يف الداخل لتفقد أحوال ااهدين فأصيب بشظية  -يرمحه اهللا-لقد كان 

 .يف مكانه -إن شاء اهللا-من قنبلة مدفع هاون سقط شهيدا  

وأخربين زميله الذي كان معه أنه مات وهو يرفع أصبعه السبابة دون أن يتمكن من 

 .التلفظ بالشهادة

 .وكانت تبدو على وجهه ابتسامة رضى وحبور بعد استشهاده

وكان ذلك مساء اخلميس ليلة , وقبل احلادثة بساعات اغتسل من أحد الينابيع اليت مر ا

 .يف منطقة أرغندراب -ه8041اجلمعة أول من ذي احلجة 

اله اهللا تذكرت وأنا أنظر إىل صورته مبتسما  رغبته يف الشهادة وصدقه يف طلبها حىت أن

 .منيته

, وهنيئا  لوالديك ولزوجتك ولبنتيك الصغريتني, فهنيئا  لك أيها البطل موتك يف سبيل اهللا

وهنيئا  لنا مجيعا بأمثال هؤالء الشباب الذين , وأسأل اهللا سبحانه أن يتقبلك يف الشهداء

يال وصلى صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبد

 .اهللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم



 :)سيد أمحد خليفة(الشهيد 

وعزميته تطاول واجلوزاء , مهته تناطح السحاب, يف عزته وأبائه وخنوته, كان نسيج وحده

رغم أنه مشلول النصف ال خيطوخطوة إال وجيانبه من يسنده ونصفه يعتمد على عكازه 

 .الذي اليفارقه أبدا

ذين يعرفهم الشعب األفغاين وحيترمه الكبري والصغري وبيته حمـط للقـادمني   من السادة ال

ومستراح للزائرين يف طيبة مثوى سيد األنام ص وكنت تلمح يف وجوه القوم الذين يردون 

مظافته أناسا  من شىت الطبقات وخمتلف املراتب واهليئات فرئيس وزراء أفغانستان وقائـد  

ناصب أيام امللك ظاهر شاه كانوا إذا زاروا املدينة فغالبا  ما اجليش وغريمها ممن تسلموا امل

 .يعرجوا على البيت الذي يعترب كأنه جزء من جدول الزيارة

من علماء أفغانستان البارزين الذين هلم صالت وثيقـة بالسـادة يف   ) مياجل خان(كان 

ة الفروسـية  ألبنه أمحد أن يشب على حيـا ) سيد أمحد(وقد أحب والد , املدينة املنورة

 .)السيف(وضوء املشريف ) الرمح(ويترعرع بني ملعان األسنة وبريق اخلفي 

أرسله إىل أفغانستان صغريا  وعاش فيها كأنه من أبناء هذه العائلة الكرمية اليت كان هلـا  

وعندما أدرك احلنث زوجـوه  ) م8791(شرف السبق يف إعالن اجلهاد ضد تراقي سنة 

فغان للعرب أمر غريب ألنه من الصعب جدا  أن خترج البنـت  وتزويج األ, أحدى بنام

ولكن تزوجيهم ألمحد كان شرفا  أثيال  وجمدا  رفيعا  يريدون كسبه ألنه , خارج قبيلتها

 .من النسل الشريف حىت ينالوه ولو من جهة املصاهرة

 أفغانستان جزء عزيز من قلب أمحد وقد تزوج منها امرأتني: صلة سيد أمحد باجلهاد

ولقد شهد يف أفغانستان من األحداث الضخام اليت جعلت , كانت إحدامها أم أسامة

تاريخ أفغانستان يكون قسطا  وافرا  من ثقافته وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاه 

  الشباب هنالكا

وأم  احلسن هي , بأسرته إىل أرض اجلهاد) وائل جليدان(هاجر صهره أبو احلسن املدين 

 .د مث حلق بوائل مجال بن أمحد مع إسرتهابنة سيد أمح

وفتح األبواب ليطفئ سيد أمحد هليب األشواق للجهاد خاصة وأن اجلهاد فوق األرض 

شطرا  : وقسم دهره شطرين, احلبيبة اليت درج فوق رباها ونشأ بني جنودها وأوهادها



اليت سلبت النصف وشطرا  لبيشاور وأفغانستان , للمدينة املنورة اليت تأخذ نصف قلبه ولبه

 .اآلخر

عن أفغانستان وطبيعة الشعب األفغاين وطراز العيش , كنت أجلس إليه ويفتتح احلديث

وقد كان أحد الشهود يف احلفل الذي ) م3391(وحيدثك عن مصرع نادر شاه سنة , فيه

وحيدثك عن احلفاوة البالغة اليت كان حيظى ا أثناء زياراته , حتول مأمتا  يف يوم عرس

وكل هذا راجع حلب األفغان البالغ للنسب , فغانستان وعلى املستويني الشعيب والرمسيأل

قضايا كبرية وخالفات ضخمة ما استطاع أحد أن , الشريف الذي ميت إليه سيد أمحد

حيسم فيها سوى السيد الشريف القرشي الذي اليستطيعون التعقيب على رأيه وقوله ملا له 

  .من مكانة رفيعة يف قلوم

ومل ختالطها نية زيارة , وكانت الزيارة األخرية خالصة للرباط واهللا أعلم: زيارة الوداع

مث رجعت , فلقد قضت الفترة الكبرية بني العيدين يف بيت أهلها باملدينة) أم احلسن(الرحم 

  .قبل عيد األضحى بقرابة شهر فرافقها والدها مع والدا طمعا  يف أجر الرباط

ما من أيام العمل الصاحل فيهن أحب إىل اهللا من هذه (م األوىل من ذي احلجة وأقبلت األيا

أم (وذات صباح وبعد صالة الفجر وإذا جبرس التليفون يدق فأجبت فردت علي ) األيام

أن مير علينا يف املستشفى فقرعت عليه ) وائل(زوجة أمحد وقالت قل أليب احلسن ) مجال

أنا ووائل وزوجه أم احلسن لزيارة سيد أمحد فإذا بآثار  الباب ااور وأخربته مث توجهت

اجللطة اليت أملت به يف اهلزيع األخري من الليل قد زالت ورقيته باألدعيه املأثورة مث ودعته 

وكان مسترحيا  وكانت النظرة األخرية اليت حظيت ا منه يف هذه احلياة ويف الساعة 

أذين تويف سيد أمحد فخرجت رأسا  إىل بيت أيب  الرابعة مساء جاء ابين إبراهيم وأسر يف

 0)يس(احلسن يف جواري فرأيته مسجى مغطى بقماش أبيض وقرأت قرب رأسه سورة 

وتشاورت مع أيب احلسن يف مكان الدفن وكنا بني أن ندفنه يف مقربة الشهداء يف : الدفن

إىل املدينة ليدفن  جبوار حيىي سنيور وأيب عبد احلق وبني أن ننقله, بايب قرب بيت سياف

 .بني الصحابة يف البقيع



وكنت أخشى أن يتغري لونه ألنه تويف يوم اجلمعة ساعة اإلستجابة بعد العصر ولن يصل 

وقضى اهللا أن ال جند ثالجة للموتى يف بيشاور وبقي , إىل املدينة إال يف منتصف ليلة األحد

 .بالطائرة اجلثمان ليلة السبت ويوم السبت ويف مساء السبت نقلناه

ولشد ما كان تعجب اجلميع عندما كشفوا عن وجـه  : دهشة مجيع احلاضرين يف املدينة

سيد أمحد وهم يتوقعونه قد انتفخ وازرق لونه وإذا به كالنائم حممر الوجه الميل الناظر إىل 

وجهه وودع اجلميع املهاجر املرابط وألقوا عليه نظرات الوداع وسارت اجلنازة إىل البقيع 

 .وري اجلثمان بني الرهط الكرمي من سلف هذه األمةوو

من وضع :  ويف احلديث الصحيح, ونرجو اهللا عز وجل أن يكون قد تقبل رباطه وهجرته

رجله يف الركاب فاصال  فوقصته دابته فمات أو لدغته هامة فمات أو مات بأي حتـف  

 . مات فهو شهيد وإن له اجلنة

 

 

 شهداء يوم التروية

 

ابات مل تعد تستطيع السري فوق الشوارع يف مجيع أرجاء أفغانستان هلعا  من رغم أن الدب

قذائف ليوث اجلهاد ومل يعد بإمكان أي كتيبة من كتائب اجليش األمحر أن تظهر يف 

وحرم على طائرة هليوكبتر أن حتلق يف مساء أفغانستان جزعا  ورعبا  من , سهل وال جبل

 .صواريخ ااهدين

ورايات الظفر ترفرف فوق معظم الوهاد والنجود ومعنويات , واليةواإلنتصارات مت

وعزائم الكفار خائرة منهارة حيسبون كل , ااهدين تناطح السحاب يف عنان السماء

كما عرب عنها جندي روسي راجع من امليدان وعلى شاشة التلفاز , صيحة عليهم

ويف كل يوم جديد من  ,)عندما نسمع صيحة اهللا أكرب نبول على ثيابنا: (الروسي

فآتاهم اهللا من حيث مل حيتسبوا (اإلنتصارات اليت تشبه األحالم ومن ايارات الكفار 

وكانت تذكرة عظمى ) خيربون بيوم بأيديهم وأيدي املؤمنني, وقذف يف قلوم الرعب

 .)ارفاعتربوا يا أويل األبص(معقبا  على اآلية السابقة  -عز وجل-للمؤمنني كما قال اهللا 



وجالل آباد على , ومسنجان, وقندهار, وغزين, وباميان, ووردك, وكندز, ختار, وسقطت

 .وشك السقوط

ألقت طائرة , رغم هذا كله إال أن اهللا يكرم بعض عباده بالشهادة وخيتارهم إىل جواره

, قذيفتها مشركة فيها صواعقها تنتظر من يتجمع حوهلا لتنفجر جبمع من خيار األخوة

يف الثامن من ذي احلجة , ا جاؤا من أجله ووصلوا إىل الغاية اليت هلا يطمحونففازوا مب

 :منهم) هـ8041(

  :)صديق املصري(الشهيد املهندس أشرف بدوي السيد 

  يا كوكبا   ما  كان  أقصر عمره          وكذا   تكون  كواكب  األسحار

  هل  لوقت    سراروهالل   أيام  مضى  مل  يستدر          بدرا   ومل   مي

 عجل اخلسوف عليه قبل  أوانه            فمحاه   قبل   مظنة     اإلبدار

  واستل   من   أترابه     ولداته            كاملقلة  استلت   من    األشفار

 

وكان متفوقا  يف مجيع مراحل التعليم وأى الثانوية ليدخل ) م1691(ولد اشرف سنة 

) م4891(لبكالوريوس منها عام يف قسم اهلندسة املعمارية ونال اجامعة اإلسكندرية 

وسجل للدكتوراه , )م8891(وحصل على املاجستري من جامعة هادفارد بواشنطن سنة 

ولكنه يسمع عن أنني الثكاىل وبكاء اليتامى وآهات األيامى فتقض عليه , يف اهلندسة

 مضجعه وتثري يف أعماقه أشجانه فيسلو الدنيا مبغرياا ويهجر عاصمة الشيطان بربيقها

ووميضها يترك واشنطن مبا فيها ويقبل على اجلهاد وماذا على الشباب أن يردد وهومتوجه 

 :إىل أرض املنون اليت تصنع األبطال

  وإين    لنزال     بكل     خموفة           كثري   إىل  نزاهلا  النضر  الشزر

  نسرفأظمأ حىت ترتوي البيض   والقنا           وأسغب حىت يشبع الذئب وال

  ويا رب دار  مل   ختفين   منيعة           طلعت عليها  بالردى  وأنا  الفجر



أقبل إىل أفغانستان وكله أمل أن يشبع لوعته مبصافحة العوايل ويروي حرقتـه ملعاطـاة   

ودخل جور غيل الليوث وبيشة الضراغم يتدرب على الوان العـدة  , )السيوف(الصفائح 

وكما حسن , واسع القلب والصدر, عال اهلمة, لم رفيع اخللقوكان بني إخوانه مثال املس

 .وكان شفيفا  لطيفا  بإخوانه, اهللا خلقه فقد حسن خلقه

ويف يوم التروية مضى أشرف إىل اهللا ونأمل من اهللا أن يكون قد عوضـه عـن شـهادة    

 جتري مـن حتتـهم  (الدكتوراه اليت يدخل ا املصانع األمريكية بشهادة يدخل ا جنات 

األار دعواهم فيها سبحانك اللهم وحتيتهم فيها سالم وآخر دعواهم أن احلمـد هللا رب  

 .)العاملني

كان أشرف : (جاء فيها, وقد وصلنا من والد الشهيد رسالة بعد علمهم بنبأ استشهاده

طوال مراحل حياته مثاال  طيبا للشاب املسلم الصادق املتمسك بدينه املبتسم للحياة 

ذو القلب الرحيم املليء بالعطف واحلنان واحلب , اثق بربه املتسامح الكرميابتسامة الو

وكان كما , ناهيك عن امسى درجات الرمحة والرب بالوالدين واألخوة واألقربني, للجميع

 .حسن اهللا خلقه فقد حسن خلقه

, )هـ7041(اقتضت مشيئة اهللا تعاىل لولدي الصديق أشرف أن يؤدي فريضة احلج عام 

 .آخر عام هجري يف حياته حىت يرزق الشهادة مستكمال  ألركان دينه اخلمسةوكان 

نسأل اهللا تعاىل حنن الصابرين احملتسبني أمه وأباه وأخواته وذويه واألقربني أن يوفقنا لصاحل 

األعمال لنكون أهال  للدرجة العالية الرفيعة اليت أوصلنا إليها شهيدنا الصديق أشرف وأن 

 .لنا عند ربنا يف مستقر رمحته جيمعنا به شفيعا

والسالم عليكم ورمحة اهللا , واهللا غالب على أمره والنصر لإلسالم واحملق للكفار

  والد الشهيد صديق املصري.وبركاته

 بدوي السيد بدوي

 :أصغر شهيد عريب يف أفغانستانـ-الشهيد خالد مصطفى املصري 



مولع حبب القنا والبنادق عمل والده ووالده , يف حجر والده يف إسالم آباد نبت وترعرع

, ووجد يف أرض باكستان بغيته, مراسال  جلريدة اإلحتاد الظبيانية وممثال  هلا يف إسالم آباد

 .م القراءة الميل وال يكل خاصة يف عامل الشعث الغرب الذين يأبون الضيم ويأنفون املذلة

فتراه يف , يش وخشونة احلياةيرابط كثريا  ويصطحب أبناءه معه ويربيهم على شظف الع

بايب أو خوست حيمل يف ميينه سالحه متأبطا حتت ذراعه اآلخر إبنا  من أبنائه وتعجب 

لني العظام كيف يعيش فوق أرض تقذف حبمم , وأنت ترى هذا الغالم غض اإلهاب

براكينها وحتت مساء متطر األرض بشهبها وحديدها وال ريب أن يشب هذا الشبل على 

منذ سبع سنوات وأنا أراه ال يكاد يهدأ وابنه اليتجاوز التاسعة , نة ونار املعاناةحمك احمل

 .وكم من شاة سبقت أمها إىل املذبح

 .ويف يوم التروية كان من بني الذين أصام احلادث املروع وأودى حبياته:  الشهادة

ا شقيقتها  وبقيت أمه دون أن تعلم حىت مر قرابة شهر عليه واتصلت:  مكاملة من لندن

من لندن ويف منتصف الليل ومل يكن يف البيت غريها وقامت من نومها ترد على التلفون 

وإذا باختها دئ من روعها وتعزيها وتذكرها بأن املوت جسر البد أن مير عليه كل حي 

ففجعت وال تكاد تصدق فالتقطت بعض أنفاسها واستطاعت أن جتمع بعض الكلمات 

متسائلة عن زوجها أن زوجها يف الرباط منذ فترة ويف : يها فقالتاليت مجدت على شفت

 ـ:جبهة أخرى وال ترى منه إال اخليال

  طواه  الطوى  حىت استمر مريره         فما فيه إال العظم والروح واجللد

  استحكم: استمر مريره, اجلوع: الطوى

 ?أقتل مصطفى: قالت

 .ال إمنا هو وليدك خالد: فأجابت أختها

 :خارت رجالها وسقطت على األرض مغشيا  عليها ومل تستيقظ إال يف اليوم التايلف

  وإمنا أوالدنا بيننا         أكبادنا متشي على األرض

وهكذا مضى خالد يف زهرة عمره وهو ابن السادسة عشرة بعد وقد ذكرت بشهادته 

 .استشهاد عمري بن أيب وقاص أصغر شهيد يف بدر



بني ) رحيها الطيب(ردة يف ملح البصر وحرمنا شذاها ليعبق عرفها وهكذا قطفت هذه الو

 .إن شاء اللهـ-رياحني ال تذبل وال تذوي 

  إن حيتقر صغرا  فرب مفخم         يبدو ضيئل الشخص للنظار

 إن الكواكب يف علو حملهـــا          لترى صغارا  وهي غري صغار

 :موسى دامين البلوشستاين

أى املرحلة , دان ويف قرية من مضافاا كان مسقط رأس موسىيف إيران ومن زاه

ولذا مل يطق اإلستمرار يف املدارس , املتوسطة ونشأ نشاة دينية يف بيت ملتزم باإلسالم

ويشبع مه للمجد وهو , احلكومية فانتقل إىل مدرسة دينية ينهل منها العلم واآلدب

  0غاية األرب

يد اإلجباري حيث يزج به يف معركة ليس فوقها راية ولكنه كان خيشى أن يؤخذ للتجن

راية عمية خيشى أن تكون ميتتة حتتها ميتة جاهلية على احلدود ,واضحة والهدف جلي

 0العراقية اإليرانية

ولذا فقد أزمع اهلجرة إىل باكستان ليواصل شربه من هذا املعني العذب يتمثل : اهلجرة

دار العلوم (ودخل , ووصل كرا ي, الدينيف املصادر الرئيسية للتشريع يف هذا 

وقسم وقته بني دروس يتلقاها يف هذا املعهد اإلسالمي العتيد , )اإلسالمية يف كراتشي

فتسخن الكلمات حبرارة , وبني أرض يطبق عليها ما تلقاه من مبادئ وقيم ومثل

  .ويف أتون القتال تصفو النفوس وتشرق األرواح وتصقل القلوب, املعركة

  يف الذخرية من سالحـــــي        ويوما  يف الذخرية من تـــالدي  فيوما



كانت األيام متر ثقيلة فوق مقاعد الدراسة ألن قلبه :  الرحلة األخرية إىل أرض املعركة

وما أن أقبلت العشر األوائل من ذي , يضطرم شوقا  ألرض األبطال وعرين إالسود

يتسللون  -وهكذا خلسة-راب الدراسة احلجة حيت ينطلق موسى بصحبة عشرة من أت

من بني حجرات الدراسة حىت يضعوا أنفسهم بني أحجار الرحى الىت تطحن احلديد 

 0والبشر

ال كما  عش عزيزا  أوزمت وأنت كريــم         بني طعن القنا وخفق البنـــود

 قد حييت غري محيـــــد        وإذا مت مت غري فقيــــــــد

فىت قلما تسمع , املتواضع الذي خيالط إشراقة وجهه شيء من احلمرة وسار موسى الشاب

 0له نبســــة

قلما تراه عابس الوجه أو ) وطوىب ملن شغله عيبه عن عيوب الناس(مشغول بعيوب نفسه 

وقلب كبري يضم بني , دائم اإلبتسامة يأسرك منه تواضع جم وخلق أخاذ, مقطب اجلبني

ويصمت اجلميع : انت اخلامتة يف جور يف يوم الترويةوك0حناياه آالم أمة وآمال جيل

بذهول يشده العقول لصاعقة النبأ اليت نزلت على القلوب فأحرقتها ويتحول الدرس 

النظري الذي يلقيه األستاذ إىل درس عملي فيه العربة والذكرى والعربة وكل لسان يلهج 

رك بصماته يف حنايا النفوس مبا يف أعماق قلبه من حب وثيق هلذا الراحل املعلم الذي ت

وعلمها أن احلياة احلقيقية هي حياة الفرسان  من خري معاش الناس رجل أخذ بعنان فرسه 

 0يطري على متنه كلما مسع هيعة أو فزعة طار اليها يبتغي املوت مظانه  صحيـــح

 :)أبو عمر اليماين(عبد اهللا عبد الوايل الذهب 

ان مثل أهل اليمن ويكاد القطران يتشاان بأصالة فطرة ما رأيت شبيها لفطرة أهل أفغانست

, األبناء وطبيعة األرض وإاللتفاف حول العلماء ووضع النصوص موضع اجلدية والتنفيذ

تراهم يف اخلمسينات يرتدون البزة العسكرية وحيملون البنادق ويسابقون الشباب يف تسلق 

  0الصعود إىل أعايل اد بل يف, اجلبال

  نت النفوس كبارا           تعبت يف مرادها األجساموإذا كا

 0وعزمية ال تعرف الكلل, ومهة الفتيان, روح الشباب



 عمري   بروحي  ال   بعد   سنيـن          فألسخرن  غدا   من التسعيـن

 عمري إىل الستني  جيري  مسرعا           والروح  ثابتة  على العشرين

جلبال وبني الغابات واألدغال مناذج من أهل اليمن رأيت وهكذا فقد التقيت يف ذرى ا

وكم يهزك أن تعلم أن غيالن أبا فارع أول من يقبل إىل اجلهاد من , الغبيسي وأبا فارع

 0أهل اليمن واإلميان واحلكمة رغم أنه يف العقد السادس من عمره

ء الدنية يف دينهم ويعجبك أهل اليمن بإبائهم وأنفتهم وعزم وقبوهلم للمنايا دون إعطا

 0كذاك أهل أفغانستان

ونفس تعاد العار حىت كأنــــــــه         هو الشرك يوم الروع أو مثله 

 الكفر

  :وتكاد النغمة العذبة تتحد على لسان حال اليماين واألفغاين

  هو املوت فاختر ما عال لك ذكره          فلم ميت اإلنسان ما حيب   الذكر

 ع  الردى  مبذلة            كما ردها يوما   بسوأته  عمرووال خري  يف  دف

من بني الذين أقبلوا مستجيبني لرب العزة وهم يرجتفون من التهديد :  أقبل عبد اهللا

 :الرعيب من فوق السبع الطباق

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها (

ساكن ترضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله وجتارة ختشون كسادها وم

 )فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدى القوم الفاسقني

 )التوبة(

وهو يف األربعني من عمره تاركا  والدة ليس هلا إال اهللا مث السهاد واألرق والبكاء والقلق 

  0على الفراق

وقور جاد كثري الصمت اليعرف منه جتاه شاب , ولكنه نزيل صنعاء, من منطقة رداع

الناس اساءة والتراه إال يف حلق العلم تارة وأخرى بني دروس حتفيظ القرآن يتتبع الندوات 

  0وله يف القلوب منزلة وصمته يضفي على مكانتة مهابة واحتراما , واحملاضرات



دأ يعرب عن وانبسطت أساريره وب, ويف داخل املعسكر وجد نفسه:  يف معسكر التدريب

ارتياحه الكبري ببعض النكات اليت قلما كان تسمع منه من ذي قبل وكأنه وجد التفسري 

حديث ) عليكم باجلهاد فإنه باب من أبواب اجلنة يذهب اهللا به اهلم والغم(العملي 

 .صحيح

ويف يوم التروية مضى إىل اهللا وترك أما  يف صنعاء تكابد الليل مع جنوم السماء ولو كانت 

 .علم األدب والشعر لقالتت

 فإذا نطقت فأنت أول منطقي         وإذا سكت فأنت يف أضماري

 أخفي من الربحاء نارا   مثلما          خيفي من النار الزناد الواري

 وأخفى الزفرات وهي صواعد          وأكفكف العربات وهي جواري

 .)الشدة: الربحاء, الدموع: العربات, التنهدات: الزفرات, املشعل املشتعل: الزناد الواري(

  .فهنيئا  لك هذه اخلامتة اليت نرجو اهللا أن يتقبلها وأن جيمعنا بكم وشام الديلمي

  :)الفاروق(الشهيد تيسري دخيل اهللا ابن سامل الربيع 

كثري الذكر وهذه , )الصمت حكمة وقليل فاعله(قليل الكالم , كثري الصمت ألنه حكمة

يا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكرو اهللا كثريا  لعلكم (صفة ااهدين 

 .فأما الشهادة فهي عشيقته اليت يهواها وال يفتأ يردد ذكرها على لسانه, )تفلحون

اتصل يب والده يستفسر عن استشهاده فبشرته بشهادته ودعوت اهللا أن يكون شفيعا  

 .لوالده

م وحتيا م الشعوب ونرجوا اهللا أن نلقى هذه النتيجة أمثال ابنك تفخر م األم: وقلت

 .صادقني مقبولني

أمتىن أن أستشهد بقذيفة : وقبل استشهاده بساعات يف يوم اجلمعة قال:  رؤيا صادقة

وقد كان له دور يف التوجيه والتربية اإلميانية والروحية باإلضافة إىل , طـائرة وصدقه اهللا

 .ولقد كان لغيابه أثر على نفوس الكثريينأنه كان مثال اجلندي املطيع 

 :لك اهللا أيتها األم الرؤوم وهنيئا لك شهادة أبنك لو تكلمت العربات يف مقلتيك لقالت



  قصرت جفوين أن تباعد بينها            أم صورت عيين بال أشفار

 وتلهب األحشاء شيب  مفرقي            هذا الضياء شواظ تلك النار

  0)هلب: شواظ, مقدم الرأس: املفرق, األمعاء: األحشاء, ورموش أهداب: أشفار(

 

 : إىل اللقاء يف اجلنة

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني مث احلمد هللا رب العاملني وصالة وسالم على نبينا حممد األمني وعلى 

 :أما بعد, صحبه وآل بيته أمجعني

 .)سالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته(م إىل أيب وأمي مع خالص التحية والسال

: اكتب لكم هذه الورقات وأنا بإذن اهللا يف عداد الشهداء بني يـدى اهللا الـذي قـال   

 .)والحتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا آمواتا بل أحياء عند رم يرزقون(

 .أرجو أن نكون يف مقام كرمي عند رب العاملني يف جنة الفردوس

تقوى اهللا سبحانه وتعاىل والتمسك بدين اهللا الدين الناس فإن اهللا أوصيكم ب: أيب وأمي

اليرضى من الناس إال ما قد من عليهم ولو كثر عملهم بدون تشريع من اهللا فهو عليهم 

 0وليس هلم

يعين إما رضى اهللا وإما غضبه  00أرجو أن تفهموا أن املصري إىل جنة أو نار ال ثالث هلما

 0بل وأيضا  للمقصرين يف أمور دينهمفليس النار فقط للكفرة 

ولديكم فضـول أمـوالكم   , لقد أنعم اهللا عليكم بالعيش اآلن تأكلون وتشربون وتنامون

واسعدوا أن يكون املشتري منكم هو , وخذوا اجلنة مثنا  هلا, ابذلوها يف سبيل اهللا بضاعة

من والصحة ورزقكم اهللا عزوجل الذي وهبكم احلياة السعيدة اهلانئة وأسبغ عليكم نعم األ

إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم : (وقد قال اهللا تعاىل0املعيشة الواسعة

 0)اجلنة



ومن أصدق من اهللا وعدا  للمجاهدين يف سبيل رفع راية اجلهاد وإعالء كلمة اهللا حيـث  

). ننيقاتلوهم يعذم اهللا بأيديكم وينصركم عليهم ويشف صـدور قـوم مـؤم   : (قال

 .  وجزاكم اهللا خريا

 )الفاروق(إبنكم تيسري 

 0إىل اللقاء يف اجلنة

  :الشهيد أبو الدحداح اللييب

مولـع  , يتفجر محاسا  ويتطلع إىل مهمة يقوم ـا , يصوم اإلثنني واخلميس, صوام قوام

حراسة ليلة يف سبيل اهللا خري من قيام ليلة القدر عنـد  :  ويف احلديث الصحيح, باحلراسة

قلما وجـد  , رؤوف بإخوانه حيدب عليهم وحينو عليهم, مطواعا  ألمريه, حلجر األسود ا

لسانه رطب بـذكر اهللا  , أحد إخوانه وامجا  سامها  إال وسارع يف سؤاله عن سبب حزنه

اللـهم  . ال إله إال اهللا: يقول(ما زال لسانه يلهج بالذكر والدعاء منذ إصابته حىت وفاته 

 .)اعف عناالعفو ف إنك عفو حتب

وجد يف اجلهاد متنفسا  عميقا  بعد الضيق الشديد والكبت اخلانق الذي كان يعانيه حتت 

 .حكم الطاغوت

 : وقد كان مع أمثاله مرجال  يغلي ويهدر قائال

  فإن عشت فللطعن الذي يعرفونه         وتلك  القنا  والضمر   الشفر

  الت األيام وانفسح العمروإن  مت  فاإلنسان  ال بد  ميتا         وإن ط

وقد مضى إىل ربه وكان يأمل أن يرى راية اإلسالم ترفرف فوق أفغانستان وفوق ربوع 

 .بلده ونرجو اهللا أن يتقبله يف الفردوس األعلى وأن يلحقنا به هناك

 :)أبو حفص اليمين(الشهيد حممد أمحد احلنق 

وعندما , أ نشأة بسيطة متواضعةيف بيت احلنق قرية من قرى أرحب اليمنية ولد حممد ونش

ومل حيظ بدراسة عالية وال بثقافة واسعة ولكن , فتح بقالة يعيش منها, شب وجاوز احلنث

 .بقيت لديه الفطرة الطيبة



 

أعلن عن حماضرة يف صنعاء لألستاذ عبد الوهاب الديلمي حتت :  قصة قدومه للجهاد

ولقد كان حممد بني , الديلمي وذلك مبناسبة استشهاد ولده هشام) قصة شهيد(عنوان 

وردد قائال  , شهود احملاضرة فخرج منها وقلبه ينبض حبا  للجهاد وشوقا  لإلستشهاد

  واملوت آت واحلياة نفائس       واملستغر مبا لديه األمحق)لقد انتزعت الدنيا من قليب(

نيا يف اآلخرة إال وطالق هذه الدنيا ثالثا  الرجعة فيها  ما الد, فال بد من الصدق مع اهللا

كما يغمس أحدكم إصبعه يف أليم فلينظر مب يرجع  صحيح  موضع صوت أحدكم من 

 .اجلنة خري من الدنيا وما عليها  صحيح

فباعها بأرخص األمثان وأصبح ينظر إليها كأفعى ) بقالته(أقبل إىل دكانه :  بداية التنفيذ

 .يضعها يف جيبه فألقاها بعيدا

وأعد يف خميم التربية والتدريب مث إىل الرباط يف املأسدة , ل عشرة أشهروأقبل إىل اجلهاد قب

نرجو اهللا لنا وله (بني الثلوج اليت جتمد املاء الساخن على الوجه ومكث ستة أشهر هناك 

 .)القبول

 .مث انطلق إىل خوست ورابط يف باري مث أصبح أمريا  هلا:  من املأسدة إىل خوست

وأعدت , وتاقت نفسه للنزال ولعل وراءه اللقاء, لقاء احلور العنيطال اإلنتظار ل: الشهادة

وكان البد , )هـ9041(حمرم ) 22(عملية للهجوم على معسكر العدويف يوم السبت 

 .أن يكون حممد يف جمموعة اإلقتحام

 وأغدو  ولوان   الصباح    صوارم        واسري ولوان  الظالم  جحافل

 مــــه        ونصل  إميان أغفلته  الصياقلوإين   جواد  مل  حيل   جلا

  فإن كان يف لبس الفىت شرف  له         فما السيف إال غمده واحلمائل

, حامالت السيف وعالئقه: احلمائل, احلدادون: الصياقل, سيوف: صوارم(

  )خفاء: لبس, جيوش:جحافل



مين وبدأ ينزف ويتلو وأصيب شقه األ, وجائت قذيفة حتمل معها املنايا:  اخلامتة واملسك

وكانت الدماء تسيل من جرحه والعرف , القرآن من سورة التوبة وفاضت روحه

 .الطيب يفوح من دمائه اللون لون الدم والريح ريح املسك) الشذي(

ويشهد أبو العاص احلاريب وأبو الصادق الصنعاين وصالح الدين احلنق أم تنسموا الرائحة 

 .ويشهدون على ذلك رم, الطيبة من دمائه الزكية

 :إىل والده) حممد أمحد احلنق(رسالة من أيب حفص 

ولنبلونكم بشيء من , وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء ولكن ال تشعرون(

 .)وبشر الصابرين, اخلوف واجلوع ونقص من إالموال وإالنفس والثمرات

إخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم و: (ويقول تعاىل

افترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد 

وال نوا وال حتزنوا ) (يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدى القوم الفاسقني

ن مشلتهم هذه اآلية وأدعو وأسأل اهللا تعاىل أن أكون مم) وأنتم إالعلون ان كنتم مؤمنني

 0اهللا أن تشملكم أنتم أيضا  وأن يتقبلنا عنده إنه كرمي رمحن

 :وبعد, سالم اهللا عليكم ورمحته وبركاته, حتية إسالمية: والدي العزيز

فاعلم يا والدي أنين أحبكم كثريا  ألنك رجل عرفت قدر نفسك وعرفت حقارة هذه 

 سبيل اهللا أحد أبنائك وأرجو أن تقدم من بقي وإا ليست باقية فقد قدمت يف, احلياة

, منهم ليكونوا لك ذخرا  عند اهللا يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

واعلم والدي أنك أصبحت رجال  ليس كالذين حيبون أن يبقى أبناؤهم يف الشوارع 

هؤالء الضعفاء أين وفوق حطام الدنيا ولكنك أردت واحلمد هللا الذي وفقك ألن ترى 

جيب على األب أن يضع ولده واعلم ياوالدي أن هذه احلياة ليست بدار قرار فال تفكر 

وأطلب منك يا والدي ) كل شيء هالك إال وجهه(فيها فإنك زائل منها مهما طال العمر 

املساحمة من كل خطأ بدر مين حنوك يف زمن جهلي وإن شاء اهللا أن يشفعين اهللا يف أحد 

ومن مسعتموه , مث حذار من أن تصدقوا لنفاق الناس ولوملهم, ك منهم إن شاء اهللافأجعل

يقول شيئا  فاحثوا يف وجهه التراب وأما والديت اليت أعلم أا كذلك من املؤمنات اللوايت 



وكوين يا والديت عند حسن الظن فمهما بقينا هنا يف هذه الدار , ال خيفن يف اهللا أحدا 

فالبد لنا من اية وخروج إىل الدار اآلخرة فإما إىل اجلنة وإما إىل  ,نأكل ونشرب وفقط

وال تنسي أنك سترينين يف اجلنة إن كنت من الصادقني حيث ال موت فيها وال , النار

 0فراق بعد ذلك

 0وأوصيك بالصرب والصالة وطاعة اهللا إىل أن تلقي اهللا والتصدقي قول أحد

ين أن يساحموين ويدعوا يل وأن يواصلوا جهادهم أينما وأخريا  أطلب ممن يعرفين من إخوا

كانوا واليفتروا فاحلياة جهاد يف سبيل اهللا فال جتعلوها يف سبيل الشيطان وأنتم أعلم بذلك 

 0وعلى إخواين أمجعني, والسالم عليكم يا أمي, مين والسالم عليكم يا أيب

 0وأستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه

هدت قبل احلج فأرجو من والدي أن حيج عين وإذا مل يستطع فأحد  إذا استش: مالحظة

  0إخواين يف اهللا الذين هلم قدرة

 )أبو حفص األرحيب(حممد أمحد األرحيب املكىن : أخوكم وولدكم

 

 

 )خالد(عادل الوريك 

 

 :أما بعد, احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده 

أي خل د ذكراه بتسطري تارخيه بدمائه وهو قد , خالد لكل اسم من مسماه نصيب فهو

وال حتسنب الذين (وصدق رب العزة , خل د يف أسرته روح اجلهاد وأحيا عبادة القتال

 :ولقد عب ر عن هذا أبو الطيب) قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون

 رب النفوسفقتلي يف الوغي عيشي ألين            رأيت العيش يف أ

 :واقتبس منه شوقي قوله

 ففي القتلى ألجيال حياة            ويف األسرى فدى هلم وعتق



باملنطقة الشرقية فقد اهتصرته يد املنون ) هـ 0931(من مواليد مدينة اخلرب سنة : حياته

 .يف عمر الورود

ه عجب ربك من شاب ليس ل: (قائال ) رياض احلقيل(وحيدث عنه أستاذه أبو مصعب 

عرفته منذ , فلقد عرفته منذ سنوات وما علمت عنه إال  كل خري. كما يف احلديث) صبوة

نعومة أظفاره وهو يتردد بني املكتبات واملراكز اإلسالمية الصيفية وأنشطة التوعية وغريها 

وكان من رواد املسجد واملسجد رياضه ومستراحه فمع الشباب يف املسجد , يف املدارس

وكنت جتده بينهم يف رحالت احلج , من كتاب وسنة وثقافة إسالمية يتعلم دين اهللا 

 .والعمرة

وكان جيلس مع إخوانه من الشباب يف أحد املساجد صباح كل مخيس ويقرأون القرآن 

وكانوا يتبارون بنداوة الصوت ) املنشاوي, باجابر , اخلليفي (على قراءة أحد املشايخ 

 .ق مجيل خاصة يف تالوة القرآنكان ذا صوت ندي رقرا, ومجال املخارج

وكان . أما األناشيد فكان جييدها وحيدو ا زادا  يف وقت السفر أو لطرد السآمة وامللل

يشارك يف , يداوم على درس صحيح البخاري عند أيب مصعب يواظب على احلضور

ويذكر بالصحايب ابن عباس رضي اهللا عنهما يف كثرة سؤاله , يسأل وجييب , املناقشة 

وقد س ئ ل ابن عباس رضي اهللا عنهما عن سر وصوله هلذا الشأن من , فهمه الثاقبو

 .)بلسان سؤول وفؤاد عقول: (العلم فقال

كان قلبه يشتعل شوقا  إىل اجلهاد وقد زار اجلهاد ذات مرة فلما رجع :  النفري إىل اجلهاد

 .متكن من الذهابفأجهد نفسه يف احملاولة بالترغيب والترهيب ألهله حىت , منعه أهله

وهنا استمات يف , ويرجع أخرى ليحرض إخوانه على اجلهاد فيمنعه أهله من الذهاب 

إرضاء والده واستعطافه عل ه يرق هلذا القلب الواله الدنف املعلق باجلهاد وأخريا  أذن له 

 .والده

نه علم وملا مسع بقافلة للمجاهدين متجهة حنو بروان فرح فرحا  شديدا  أل:  قافلة بروان

وبدأ ينتظر ولكنه ما أطاق اإلنتظار يف بيشاور , أا للجهاد وللتربية على العلم الشرعي

فترى الكتاب قل ما يفارق يده ويقرأ على , فصار يتردد بني اجلبهات واملعسكرات



, ومل يكن يدع الكتاب حىت يف الطريق, الشباب من التفسري واحلديث والكتب العامة 

 .أتباع الس ن ة والتنبيه إليها مع إخوانه ومع القادةوكان حريصا  على 

يأيت أحد إخوانه  -خوست-) ليجا(وقبل استشهاده بيوم ويف اجلبهة يف : األيام األخرية

الكبار ويستشريه يف البقاء يف ليجا لإلشتراك يف العملية أو بالذهاب إىل بروان فأمره 

: ا وودع إخوانه يف قافلة بروان قائال قد نويت البقاء هن: ويفعل مث يقول.. باإلستخارة

يا إخوة واهللا ما تعلمون معىن احملبة واألخوة يف اهللا إال  يف . أحبكم يف اهللا يا إخوة إين(

 .)مثل هذه املواطن

 .وبعد هذه الكلمات اجلميلة بيوم فقط ويف يوم اجلمعة وبعد الصالة

ابة يوم اجلمعة يف آخر ساعة من من السنة ترقب ساعة اإلج:  الشهادة يف ساعة اإلستجابة

النهار ويف هذه الساعة بالضبط بدأ يزحف حنو مركز العدو الذي ال يبعد أكثر من مائـة  

) حنن اآلن يف ساعة اإلسـتجابة : (إىل مائة ومخسني مترا  وكان أمريه جبانبه فقال لألمي

وبقيت , ء األعلىوبعدها بقليل وإذا بلغم ينفجر حتته فتمزق اجلزء األسفل منه وبقي اجلز

 .الورقة اليت رسم عليها موقع العدو يف جيبه

ويف صباح اليوم التايل جاء إخوانه إليه وكان مشهدا  يأخذ :  منظر يؤنس بقبول الشهادة

, اصبعه املسبحة تشري إىل السـماء بالشـهادة  , خالد جمندل فوق الثرى, مبجامع القلوب

 .هد ذا أبو حبيب أمري جمموعته وآخرونلدمه رائحة طيبة كاملسك كما ش, وثغره باسم

 .نرجو اهللا أن يتقبله يف الصاحلني وأن جيمعنا به يف الفردوس األعلى

 :)أبو حممد السعودي(إبراهيم جالجل 

اصطفاهم رب العزة رغم أن مسريم اجلهادية قصرية وعمرهم , سبقوا رغم صغر سنهم

ب األرض والسماء وال يرتبط بعمر وال أال  أن االصطفاء من ر, على الطريق املرير غرير

إن القلوب الصادقة هي اجلديرة باإلستجابة من عال م الغيوب الذي ينظر إىل هذه , عمل

 .القلوب واألعمال

 :وكلما أفضت زمرة صافية إىل خالقها ودعتها القلوب وهي تردد

  إن كنتم ظعنا فإن مدامعي            تكفي مزادكم وتروي العيسا



 .)اإلبل: العيس, راحلني: ظعنا(

نبكي على أنفسنا وليس على من ودعنا  ألنا نعلم أن اهللا إذا تقبل شهادم فقد قدموا إىل 

وكل واحد , خرياآلخرة  ملوضع سوط أحدكم من اجلنة خري من الدنيا وما عليها  صحيح

ليس  ,يف روضات اجلنات.. مع احلور يف اجلنة, من هؤالء يعيش بكليته يف عامل اآلخرة

عنده هم سوى التفكري يف الشهادة و  من طلب الشهادة صادقا  أعطيها ولو مات على 

 .فراشه  صحيح

 .ونرى الواحد منهم يناطح امته سحاب السماء ويشمخ مته حىت يطاول اجلوزاء

 أنا صخرة الوادي إذا ما زومحت        وإذا نطقت فإنين اجلوزاء

 .إال  أنه عاد لزيارة أهله وللعالج منذ عام وهو يعيش يف أرض اجلهاد

قد , إن اجلهاد مهوى األفئدة وقل ما استعذبت طعمه نفس مؤمنة وأطاقت فراقه:  العودة

ولكن الروح تبقى معلقة باجلهاد ويبقى شبحا  , وتفتح له الدنيا أبواا , يعيش يف جو آخر

تكتحل بالنوم هادئة إال  حتت جفونه مؤرقة ال, اليلذ بطعام وال يهنأ مبنام, بني أهله وذويه

 .دوي املدافع وقصف الطائرات ويبقى احلنني إىل أرض النزال يقض مضجعه

رأى وهو بني أهله اجلنة ونعيمها فطارت روحه إىل أرض اجلهاد مث تبعها جسده :  الرؤيا

وقد أهلمه اهللا العمل وحبب إليه النوافل خاصة الذكر والصالة فكنت ال تفتقده إال  

إمنا : (وكما قال أبو الدرداء, قائما  يصلي أو فاحتا  لكتاب اهللا يتلو أو ذاكرا  وجدته

 .فقد بدأ يعد األعمال اليت ا يقاتل أعداء اهللا ويقابل وجه اهللا) تقاتلون بأعمالكم

كانت هنالك معركة حامية , )هـ9041(حمرم سنة ) 82(ويف يوم اجلمعة :  الشهادة

وبعد املعركة أوى إبراهيم اجلالجل مع أخيه أمحد بن , ر الوطيس يف أحد مراكز قندها

عبد اهللا بن صاحل اخلليفي القطري إىل مكان فأغارت الطائرات عليهم فاستشهدا ومضيا 

 .على الطريق الالحب إىل اهللا فنرجو اهللا أن يتقبلهما ويلحقنا ما يف الصاحلني

 :أسد الرمحن املصري



ضارة العمر وفورة الصبا يقبل أسد الرمحن إىل أرض يف مقتبل العمر وزهرة الشباب ون

كيف حالك يا : يقبل إىل  بشوق عجيب قائال , نري اجلبهة , اجلهاد كان مشرق الوجه 

 .عرفته يذوب شوقا  إىل اجلنة, والدي

الطريق إىل : إن أعظم شئ يقدمه لنا الشيخ عبد اهللا هو: (قال ألصحابه قبل أن ي ستشهد

 .ى األرض وأرواحهم معلقة بالفردوسأجسادهم عل) اجلنة

لروحة يف سبيل اهللا أو غدوة خري من الدنيا وما فيهـا ولقـاب   :  وصدق رسول اهللا ص

خري من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة  -يعين سوطه-قوس أحدكم من اجلنة أو موضع قيد 

يفها علـى  ولنص, من أهل اجلنة اطلعت إىل أهل األرض ألضاءت ما بينهما وملألته رحيا 

 .رأسها خري من الدنيا وما فيها  البخاري

إن نفوس الشباب كاخليل اليت تعلك اللجـم  ? كيف ال فو النفوس إىل احلور والفردوس

 .إم يترقبون الشهادة ترقب عزيز غائب سيقبل, تريد أن تنطلق من أزمتها 

 يستعذبون مناياهم كأم         ال خيرجون من الدنيا إذا قتلوا

كان ينتظر تكليفه بأي , وأم رته على خيمته رغم صغر سنه, رفت أسد الرمحن يف صدىع

وأى تدريبه وكان هـذا  , مندفع يتفجر حيوية ويتدفق محاسا , انه متعطش للعمل .عمل

وبدأ يبحث عن قافلة ذاهبـة إىل  , مث انتقل إىل جاجي ورابط فيها, قبل عام ونيف تقريبا 

مث عاد ولكنه اليكل وال , ومكث فترة هنالك, وي غليله باجلهادوانطلق معها لري. الشمال

 .واليستقر وال يهدأ, ميل

 .وكان الشيخ متيم العدناين حيب هذا الشاب حبا  مجا  لتواضعه وشجاعته وأدبه وحيائه

وترامى إىل مسامعه املعارك الساخنة يف هذه املنطقة فيمم شطرها وألقى :  إىل خوست

فال تكاد املنطقة ختلو من دوي القذائف , يف العمليات اليت التنقطع يشترك , رحاله فيها

 .وأزيز الرصاص, وصليل السالح وهدير الطائرات

وخطط الشباب الفتتاح , وجاء اليوم الذي أعده اهللا ملالقاته):  املنية(وأقبلت شعوب 

, ركزوقرر جند اهللا اقتحام هذا امل. مركز شرس طاملا آذى ااهدين وكبدهم خسائر

ورمسوا خطة اهلجوم وكان أسد الرمحن من الليوث اليت أعدت لإلقتحام وهو ال يطيق أن 



ويقتلون لتعيش , إم يريدون أن يستشهدوا لتحيا األمة, يشترك إال  يف الصفوف األوىل

 .إم يهزون الدنيا ليستيقظ السادرون يف نومهم, األجيال بدينها وإمياا

  من الردى            مفرا  غداة املأزق ارتاد مصرعافىت كلما ارتاد الشجاع 

 عا-وما كنت إال السيف  القي  ضريبة            فــقط عها  ثـم  انثىن  فتقط 

ومضى إىل الغاية , وبعد أن مت الفتح أصيب أسد الرمحن) البوستة(واقتحم الشباب املركز 

كون قد أجاب دعاءه وصدق عليه ونرجو اهللا أن ي, اليت أقبل من أجلها وجاهد لتحقيقها

وتوكل اهللا للمجاهد يف سبيله بأن يتوفاه أن يدخله اجلنة أو ::  ...بشرى رسول اهللا ص

 .يرجعه ساملا  مع أجر أو غنيمة  البخاري

 .اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء واحشرنا يف زمرة املصطفى ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهداء قطر الثالثة

 

حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا -اين كالغيث املبارك حيثما نزل أفاد إن الشيخ متيم العدن

ويراه الشيخ الطـاعن يف  , وجيده الشاب واحة يأوى إىل ظلها من لفح اجلاهلية, -أحدا 

وهو يرى يف الشيخ الكـبري أبـا ويف   , السن طاقة تتفجر محاسا  فيعيد الشباب إىل روحه



وهو يبكـي إذ يـودع   ) أبا ياسر(أيت الشيخ متيم ولكم ر, القرين أخا  ويف الصغري ابنا 

) حتسـني (كان عصام . واهللا إم كأوالدي أو أشد حبا : الشباب إىل اجلبهة وهو يقول

 .هذا ابين عصام وليت ىل ابنا  مثله: أحد الشباب الذين نفروا يف سبيل اهللا فيقول

, م فريضـة اجلهـاد  وقد حل  الشيخ متيم يف السعودية فأيقظ الشباب وأحيا يف أعمـاقه 

 .وأصبح اجلهاد األفغاين حديث السامر يف اجلزيرة عموما ويف املنطقة الشرقية خاصة

وهـو  , مث رحل الشيخ إىل قطر فأصبح اجلهاد هو اللحن احلبيب الس قطر ومنتـدياا 

النشيد العذب على ألسنة شباا وديوانياا وبدأ الشباب يفدون إىل اجلهـاد تباعـا  وإن   

أنسى فال أنسى يف هذا اال حممد عبد اهللا صديقي الذي كان له شرف السبق من كنت 

طالب أمريكا ومن شباب قطر فنرجو اهللا أن يكون ممن س ن سنة حسنة فله أجرها وأجر 

ومنوذجـا   , من عمل ا إىل يوم القيامة وهذا الشاب أضحى مثاال  لكل من أراد أن حيذو

وشهداء قطر هـم   -حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا -ملن أراد أن يقلد أو يقتفي 

 :على التوايل

 :)أبو يوسف(أمحد عبد اهللا صاحل اخلليفي  

وكم حامت فوق مالجات وبولدك , كم ضمت جنباتك من جثث األطهار, إيه ياقندهار

رمالـك اجلافـة   . بيداؤك القفراء أصبحت خضراء بالدماء, ومطارك من أرواح األخيار

 .ة بذكريات الكماة األباةأضحت ندي

املسجد , وهو من الشباب الذين نشأوا يف طاعة اهللا, بني مخسة إخوة شب أمحد:  أسرته

يرتـاد املسـجد   , فتعلقت روحه ببيت اهللا وكتابـه , وروحه ورحيانه, مراحه ومستراحه

 .كان بارا  بوالديه وهذا فرض رباين أماله عليه دينه, ويواظب على الصلوات اخلمس فيه

مسعت أن الشيخ متيم حيدث يف : (حيدث عن قدومه إىل اجلهاد قائال :  اجلهاد وإقباله عليه

مسجد الوكرة عن اجلهاد فذهبت مع أصدقائي وكنا يف الذهاب نستمع األغـاين وبعـد   

 .)الدرس تأثرت كثريا  وعاهدت اهللا على الذهاب إىل أفغانستان

: فرد عليـه ? زحا  أو كنت تسمع األغاينوذات مرة قال أحد طلبة العلم أليب يوسف مما

وأما أنت فطاملا حدثت الناس , لقد مسعت حماضرة واحدة عن اجلهاد فنفرت يف سبيل اهللا

 .عن الدين واجلهاد ومل تنفر إال  اآلن



مشـغول  , حيب خدمة إخوانه يف اجلبهة واليناقشهم, كان كثري الصمت:  صفاته ومساته

يابا يا أم ه اصربوا (رسالة باللغة العامية لوالديه يقول فيها كتب يف , دائما  بقراءة القرآن

 .)ترى الشهيد يشفع يف سبعني من أهل بيته -إن شاء اهللا-أنا أشفع لكم يوم القيامة 

 :من رسائله

 :كتب إىل إخوته يف الفريج 

إن احلل ال يكون إال  باجلهاد , وشباب قاعد اللعب يلهيه, شباب ماض إىل الرب يرضيه 

 .حلقوا أنفسكم واليفوتنكم قطار الشهادة يف سبيل اهللا اللهم هل بلغت اللهم فاشهدفأ

على ظهر بطاقة حتمل صور أطفال من  -صديقه-لعبد اهللا املاجد : وكتب يف رسالة ثالثة

أخي عبداهللا انفر إىل هـؤالء  , أطفال جياهدون وشبابنا يلعبون: (أفغانستان يقول له فيها

لعمر واجلسم ولكن عقوهلم وقلوم أكرب من عقول وقلوب شـبابنا  األطفال الصغار يف ا

الضائع الالهي املضيع لدينه ودنياه والذين اليفكرون إال  يف األكل والشرب والسـيارات  

 !)فانظر الفرق

مـع صـديقه   ) أمحد عبد اهللا(معركة شديدة يف قندهار أوى بعدها أبو يوسف : الشهادة

 -عزوجل-الطائرات املكان ففاضت روحامها إىل اهللا إبراهيم جالجل السعودي فقصفت 

 .)م8891(يف السابع من سبتمرب سنة .) هـ9041(حمرم سنة ) 82(يف 

, كنت سعيدا  باستشهاد ابين ألنه شرف كـبري :(يقول والده :  استقبال أهله الستشهاده

 !)وقليب حدثين بوفاته قبل أسبوع

 .مىن الشهادة يف فلسطني أو خبارىوكان يت, من أفغانستان إىل فلسطني:  شعاره

, كان حمبوبا  لدى ااهدين وقد كان القائد يوكل إليه بعض املهام:  صلته بااهدين

 .وكان شجاعا  حىت إنه ذهب إىل مركز الشيوعيني وحده

 يزور األعادي يف مساء عجاجة         أسنته   يف  جانبيها  الكواكب

 مـضارا  مما   انفللن  خرائب           لتسفر عنه  والسيوف  كأمنـــــا

 

 :)الفلسطيين القطري(أمحد عبد اهللا البيوك 



نشأ وترعرع يف , خاصة سباق الضاحية, مترس بألعاب الرياضة, شاب حيب الفروسية

ومسجدها أضحى يعد يف السنتني األخريتني خلية حنل ال حيط فيها سوى , منطقة الوكرة

وأمحد بطل رياضي يف نادي الوكرة أى الشهادة . ة اإلسالميةالعاملني جلين العسل لألم

ومل يطق احلياة يف أمريكا , بعد أن مسع ما مسع عن اجلهاد. الثانوية وسافر إىل أمريكا

إىل باكستان ) يزا(  -وصار يبحث عن طريق اجلنة وذات يوم وإذا بأحد أصحابه يأتيه ب

 .طال وعلى ذرى جبال اد والعزوطارحت روحه قبل جسده لترفرف فوق أرض األب

منذ زمن : حضرة الوالد العزيز: (كتب رسالة إىل أبيه يودعه فيها قائال :  رسالة ألبيه

طويل وفكرة اجلهاد تراودين فهي امسى شئ باستطاعة اإلنسان أن يقدمه إىل دينه وربه 

دراسة بعد مل أعد أستطيع التركيز يف ال.. أرجوك يا والدي أن ال تغضب علي. وأهله

حماوالت متكررة ملا أراه يف فلسطني وأفغانستان من ذل وضرب وإهانات وما خلقنا اهللا 

 .لنعيش أذالء بل خلقنا لنعيش أعزاء

العزة حلمتها , وجد أمحد نفسه يف احلياة اليت كان يرمسها يف ذهنه:  أمحد بني ااهدين

كلما مسع هيعة أو فزعة طار  واد سداها  من خري معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه

 . إليها يبتغي املوت مظانه

 والعز يف صهوات اخليل مركبه         واد ينتجه االسراء والسهر

حيافظ على اجلماعـة  , كان يقوم الليل: حيدث عنه على عبد اهللا صديقي قائال :  النوافل

 .حيضر هلم ماء الوضوء, خدوم الخوانه, وحيث عليها

 .عركة أن يرسل إىل أهله يوصي أخواته باحلجابومل تشغله امل

امتشـق أمحـد قاذفـه    , ورفرفت املنايا فوق أبطاهلا, يف معركة اشتد ضرامها:  شهادته

وبني زغردة الرصاص ودق طبول القذائف انطلق أمحد .) جي. يب. آر( -الصاروخي ال

 .وماله الينشد

ـــة  لباتــــــها   حمرمة أكفال  خيلي  على   القنا           وداميــــ

 وحنورهــــــا

 حرام  على  أرماحنا  طعن   مدبر           وتندق منها يف الصدور صدورها



 .وتتناثر القذائف حوله واختطفت إحداها روحه إىل خالقها

وهناك يف سبني بولدك ثوى أمحد البيوك بعد أن بقي دمه ينزف ثالثة أيام بنجيع رائحته 

إىل مثواه األخري جبانب هاين الشيخ الفلسطيين الذي كان يعيش وأراه إخوانه . كاملسك

 .مع أهله يف الكويت

تفرقتم يف البلدان ولكن ضمكم حب الشهادة والشوق إىل :  هكذا يا أبناء فلسطني

 .فهنيئا  لكم ونرجو اهللا أن نلتقي بكم يف الفردوس األعلى, اجلنان

 :حسن العوضي

وقد , فال بد من تعلم الفروسية يف ناديها,  قطركان يرى اإلعداد فرضا  وإن كان يف

شجعه والده على اجلهاد يف سبيل اهللا وكان والده وإخوانه من أكرب العوامل على دفعه 

للنفري ولطاملا هلج لسانه بالدعاء أن ييسر اهللا له سبيل اجلهاد  ثالث حق على اهللا عوم 

 . ...الغازي يف سبيل اهللا

 أمجل يب         والرب أوسع والدنيا ملن غلبا فاملوت أعذر يل والصرب

وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون (

ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا من لدنك وليا  واجعل لنا من لدنك 

 .)نصريا

ادة ولقد فجرت شهادة أيب يوسف القطري كان كثري احلديث عن الشه:  عشق الشهادة

يف قلوب كثري من أبناء قطر ينابيع الشوق واحلنني إىل ) أمحد عبداهللا صاحل اخلليفي(

وأصبح حديثهم عن أمحد حافزا  يدفعهم إىل اإلمام ولذا كان يلح على القائد , الشهادة

 :ق يتسلق قمة ادفانطل, أن يسمح له حبضور عملية ضد الروس وأخريا  أذن له) األمري(

 وال حتسنب اد زقا وقينة        فما اد إال  السيف والفتكة البكر

وبعد العملية الناجحة على مركز العدو عاد ااهدون إىل املركز فجاءته املنية بقذيفة هاون 

 :على طريق العودة ولعلها العودة هناك بإذن اهللا



نازلك  األوىل  وفيها  املخيمولكننا سيب  العدو  فحي  على  جنات  عدن  فإا         م

 فهل  ترى         نعود   إىل   أوطاننا    ونسلم

 فيا  بائعا   هذا  ببخس  معجل         كأنك التدري  وال  أنت  تعلم

 فإن كنت التدري فتلك مصيبة          أو كنت تدري فاملصيبة  أعظم

 :)خالد زبري(مثال املتعلم ااهد 

 .حلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعدها

شاب درس العلـم  , ويف أدبه وحيائه, ويف مسته ودله, مل أر باكستانيا  يف حيويته ونشاطه

مث انتفض يريد أن يزيل عن نفسه وعن إخوانه ركام السنني من , الشرعي على يد مشاخيه

 .وعجاج اجلاهلية, غبار الذل

ففي أعماقه آالم أمة طاملا غطت يف منامها ويف آهاته احلـرى  , لصدره يغلي كأنه املرج

 .وزفراته احملرقة انعكاس جلراح عميقة تعتمل يف طياته

, يغضي حياء  وهو يصغي إليك الحيب الثرثرة وال اللغو, جيلس إليك فال ينبس ببنت شفة

عرض ان كانت لديه حاجة ماسة جاءك و. وال حيب أن يشغلك عما بني يديك من عمل

وميضـي  , أو أهلب ظهره سوط, مث يهب كأمنا لدغته أفعى, قضيته دون مقدمة وال تذييل

 . وال تراه ميشي متلكئا  وال متباطئا

يعرف موعـد  , يف زاوية من زوايا املخيم, كان مع جمموعة من إخوانه:  عرفته يف صدى

مث , امار املطـر رغم زمهرير الشتاء و, فيتكبدون عناء تسلق اجلبال, الدرس بعد الغروب

 .ويف غلس الظالم يتحدرون إىل مستقرهم ومهجعهم, ينسلون دون أن حيس م أحد 

 :وانطلق إىل األورغون مع إخوانه وما هلم ال ينشدون مع أيب فراس:  إىل األورغون

 ال حترز الدرع عين نفس صاحبها         وال  أجري  ذمام  البيض واليلب

 ـطم           وال أروح بسيفي غري خمتضبوال أعود برحمي  غري  منح

وأخـذوا  , وجتمع حوله جمموعة من اإلخوة الباكستانيني حتسب الواحد منـهم أسـدا   

يقدمون الشهيد تلو الشهيد حىت وصل شهداؤهم إىل العشـرين وهـم بـني خوسـت     

 العامل الربـاين , وقد تعلقت أرواحهم بالقائد املعروف أرسالن رمحاين, واألورغون وغزين

, ااهد الذي كان له قصب السبق من بني إخوانه العلماء يف الدخول إىل معمعان املعارك



آيات الرمحن (كثريا  من الكرامات اليت حصلت معه وأودعتها كتاب  والذي رويت عنه

 .)يف جهاد األفغان

ف  ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختل, واحلق أا أرواح و  األرواح جنود جمندة

فروح خالد بصفائها التقت مع روح أرسالن بنقائها ونفس خالد بوضوحها وجدت 

 .طريقها إىل نفس أرسالن بصدقها

وبث رجاله كالليوث يغدون ويروحون وجرح , وألقى رحاله بني خوست واألورغون

التحريض .مساعده عبد الرمحن بعينه مث عاد بعد أن عاجل عينه وواصل خوض غمار املعارك

وكان خيتطف من وقته ما يستطيع فيه أن يدعو إخوانه الذين تركهم :  قتالعلى ال

يدرسون ويدر سون يف املعاهد الشرعية إىل اجلهاد ويستحث خطاهم إىل أرض موطن 

ويهصر يف هضاا من شبابه , إذ أصبحت أفغانستان جبهادها روحه ورحيانه . اجلالد

 .ريعانه

تشي والناس ينتظرون خالدا  فأقبل كعادته كنت ذات مرة يف مهرجان جهادي يف كرا

 .كأمنا ينصب من عل وألقى كلمته مث غادر

 :والتف حوله شباب له أن يردد معهم حلنه العذب:  شجاعة كتيبته

 سأطلب  حقي  بالقنا   ومشايخ            كأم من طول ما التثموا   مرد

 دوا قليل  إذا    عدواثقال إذا القوا خفاف  إذا  دعوا           كثري إذا ش

 وطعن كأن الطعن ال طعن  عنده           وضرب كأن النار  من  حره   برد

 إذا شئت حفت يب على كل سابح          رجال كأن املوت  يف  فمها  شهد

واحلق أن شجاعة هؤالء اإلخوة نادرة وإن كنت أنسى فال أنسى قصة أحدهم نصـر اهللا  

ليوكبتر وقتل بعض أفرادها وجناه اهللا رغم أن الطـائرة  الذي خاض معركة ضد طائرة ه

ورحم اهللا إرشـاد  , كانت قد أعدت كمينا  له وإلخوانه ولكنه خرج وجراحه تنزو دما 

وكم استشهد من هـذه  . شهيدهم وقائدهم األول والذي سقط يف أرض املعركة: احلق

 .لصا  ينوه االزمرة الصادقة دون أن جتد قلما  صادقا  يذكرها أو لسانا  خم



ومن الواجب علينا أن ننوه بذكر الشيخ سيف اهللا الذي كان له :  الشيخ سيف اهللا أختر

ورغم قلة ,  الفضل بعد اهللا يف جتميع هؤالء الشباب بعد أن تسلم الراية من إرشاد احلق

ومواصلته على درب الشوك وطريق , وضيق احلال فإن مسريته املضنية ماضية, ذات اليد

 .مستمرةالدم 

وقبل شهرين كان خالد زبري يف مقدمة الذين فتحوا عاصـمة األورغـون   :  فتح شرانه

وليس هذا جبديد عليهم إذ دأم أن يقتحموا حصون األعـداء بـني   , )شرانه(وبكتيكا 

مولـوي  (وعلى أيديهم وأيدي أمثاهلم من ااهدين وحتت قيادة , السابقني من ااهدين

 .كافتحت كل بكتي) أرسالن

كان خالد رمحه اهللا يتنقل بني خوست وغزين واألورغون وحياول :  الشهادة يف خوست

 .أن يرتفع مبستوى إخوانه القتايل وقد يصل عدادهم أحيانا  املئني

وخطط خالد أن يفتتح مركزا  للشيوعيني يف خوست واقتحمه مع أصحابه وكان املوت 

 .دامها وكسرت عظام األخرىفقد انفجر حتت قدميه لغم فطارت إح, له مبرصد

وجاءين سيف اهللا إىل املكتب خيربين جبرح خالد وبإصابته البالغة اخلطرية وبعدها بيومني يف 

جاءين سيف اهللا خيربين بأن روح ) م9891(يوم اخلميس يف السابع والعشرين من يناير 

 وعندها تركت مكتيب رأسا  وتوجهت إىل مستشفى خيرب, خالد أفاضت إىل خالقها

فوجدته مسج ى فوق السرير وعلى حمياه تلك اإلشراقة اليت ماكانت لتفارقه يف الدنيا وال 

وعلى جبينه طبعت قبلة الوداع األخري يف هذه الدار ودعوت له ويف جفوين , يف اآلخرة

 .عربات الذكريات من خالل الشريط الطويل للجهاد الذي رافق هذه النفس

, بلده) مردان(ف اهللا أختر سيارة لينقل اجلثمان إىل ومل يكن لدى سي):  مردان(إىل  

وطلب سيارة إسعاف وليس لدينا سيارة وأشرت عليه باستئجار سيارة ومحل اجلثمان ويف 

) مردان(املسجد الكبري يف بيشاور صل ى عليه وسار املوكب احلزين العزيز إىل هناك إىل 

صغريا  واستشهد قائدا  كبريا  فقد كان فيها فىت , حيث نشأ خالد ودب  وترعرع ونضج

ال تعرف قدره وال غريها إمنا يعلمها رب العاملني الذي أعد للشهداء ) مردان(وأنا أعلم أن 

 .منازل اجلنة ففي البخاري



إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله مابني كل درجتني كما بني (

ولقد ترك خالد وراءه أناسا  , ل شهادتهفنرجو اهللا أن يكون قد تقب) السماء واألرض

 :لسان حاهلم يقول

 خليالي دون الناس حزن   وعربة          على فقد من احببت ماهلما فقد

   تلج  دموعي   باجلفون    كأمنا          جفوين لعني ي  كل   باكية  خد

 .ونرجو اهللا أن جيمعنا به يف الصاحلني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مجال حممد ناصر احلنيين) حاشد(شهداء  أول

 )أبو دجانة اليماين(

 

وما شأنك جتودين بصفوة ? مابالك يا أرض أيب موسى تدفعني بفلذات أكبادك إىل الوغى

أم تودين أن ? أتريدين أن تراهين بالد أيب حنيفة على السبق; أبنائك إىل أتون القتال

يا أرض حذيفة إن تكاليف العز غالية فهل ! ?تزامحي أرض الطالقاين على اد والسؤدد

يا بالد أويس القرين إن أمثان الرفعة والسناء باهظة فهل لك طاقة ; أعددت لدفع الضرائب

رويدك يا ابنة اد ويا وريثة السؤدد فالطريق طويلة واألمثان غالية ?بدفع عد هلا

 .والتكاليف عزيزة

يف سجل اخللود وترتلني مع السابقني ال جرم أنك تعتربين شهادة أبنائك مفخرة لك 

) وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل أحياء عند رم يرزقون: (والالحقني

 :وكأنك حتدين مع املنشدين حلنا  عذبا  لكل فىت من أبنائك الذين تزفني إىل احلور

 كأنك بالفقر تبغي الغىن         وباملوت يف احلرب تبغي اخللودا

هنا يف أرض الفخار بني أطنـان احلمـم   , وم نقف وقفة املودع البن عزيز من أجنالكوالي

على مشارف قندهار إنه ليث خرج من عرين أكرب قبيلة مينية من حاشد إنه , وبراكني النار

بلد الشيخ عبد ) مخر(مجال حممد ناصر ولقد احندر من دوحة اد ومن مركز حاشد من 

 .تاركا  النعيم والرفاهية, ا  الدعةاهللا األمحروقد أقبل مودع

ووجد مكانه بني إخوانـه  , كان النشاط مسة بازرة له, وحني أقبل على معسكر التدريب

 :وهناك الشباب الذين يتوافدون إىل الوغى كأم يف أعراسهم, العرب يف مأسدة األنصار

 فتدفقت جند العقيـــــــــدة         أـرا    يف    كل  ســــاح 

 زهوا     بألسنة  الكفـــاح          وبالبطوالت      الصحاح

 وحداؤهم             قرآن         عنـــوان  اهلداية   والفالح

 قالوا  لئن   شح    العطاء         فنحن   للدين    األضاحي



وشذى قصصهم واألنواراليت ال زالت خترج من , ومعامل أجداثهم, وهناك يطيب املقام

أيب ) قرب(فهذا رمس , وتنكأ يف القلوب جراحها. تبعث يف النفوس أشجاا, رهمقبو

وذاك جدث زكريا أيب , وهناك قرب هشام الديلمي, حفص األردين وذا قرب أمحد الزهراين

شهداء  -وحنسبهم والنزكي على اهللا أحدا -باألمس كانوا بيننا واليوم عند رم . هنود

 .يرزقون

ويوصي إخوانه بالصالة على املذهب احلنفي حىت يتسىن هلم :  دكان جادا  يف اجلها

ويا قومي مايل أدعوكم (اجلهاد مع األفغان الذين يتحسسون من خمالفتهم بسبب أميتهم 

 .)إىل النجاة وتدعونين إىل النار

وبدأت اإلغراءات من أجل , رجع أبو دجانة ليؤدي فريضة احلج ولزيارة أهله يف السعودية

وليس بني أيدي أهله ورقة أشد إغراء وأكثر , واالرتباط حبطامها, ىل األرضاإلخالد إ

احتال عليهم بأنه يود , واملكائد حتبك, وبينما كانت اخلطط حتاك, بريقا  من الزواج

وفيها يبث أشجانه إلخوانه قائال . حقيبة سفره وميم شطر باكستان وحزم, زيارة الرياض

 .ر العنيفررت من نساء الدنيا إىل احلو: 

ووصل بيشاور فسأله صديقه أبو اجلود أين وجهتك ياأبا دجانة :  الطريق إىل قندهار

فعرض عليه أبو اجلود أن يذهبا سويا  إىل قندهار مالجات حيث القائد , فأجاب إىل كابل

 .مال عبد الغين من اإلحتاد

استهموا ليأخذوا ف,  ويف قندهار حيث يتسابق الشباب إىل املوت:  اإلستهام إىل املعركة

وبعد ثالثة أيام جرى استهام , بعض الشباب العريب ومل يكن من نصيبه وتأمل أبو دجانة

آخر  فكان نصيبه اخلروج إىل املركز املتقدم وعند انتهاء مدته استأذن القائد أن يبقى فأىب 

 .الرجوع  عليه إال

, أشـد واملسـافة أقـرب   فانتقل إىل قائد آخر مال عبد الرزاق حيث اإلحتكاك باألعداء 

 .ويف امللعب وعلى مقربة من مطار قندهار ربض هذا الليث, واملوت أدىن من شراك النعل

شارك مجال يف بعضها وجرح يف بعضها خله أبو عز الدين وبعد يـومني  :  الوسام األول

كلم مجال حممد ناصر كلمه األول حيث أصابته شظايا قذيفة هاون أوالهـا يف جبهتـه   



ويف احلديث الصحيح  . استقرت يف ظهره وبعض شظاياها يف ظهر يده اليمىن وأخرى قد

إال  جاء يوم القيامـة   -واهللا أعلم مبن جيرح يف سبيله-ما من جمروح جيرح يف سبيل اهللا 

 . اللون لون الدم والريح ريح املسك, وجرحه كهيئته يوم جرح

ومحـــــل , ار إىل قندهارويف اليوم التايل س, وعاد إىل كويتا:  الرحلة األبدية

ويف مالجات حي من أحياء  ,)RPG( مدفعــــه القـــاذف الصاروخي

يالقي مجال عدوه وتدور رحى احلرب فيطلق صاروخه فريد عليه العدو , قندهار

بكرينوف وكانت قد أصابته طلقة يف جبينه فخر  شهيدا  ومل ا يبلغ اخلامسة والعشرين 

 .من عمره

 مضرب سيفه            من الضرب واعتلت عليه القنا الس مروما مات حىت مات 

ومضى مجال إىل اهللا ولكننا النقول كما قال الشاعر وما مات حىت مات بل نقول كما 

 .)بل أحياء ولكن التشعرون. وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات(يقول ربنا 

ويغذوا , ويرووا بالدماء, حلياةوأحياء ميدون نبتة هذا الدين با, إم أحياء بذكرهم

وأي حياة أعظم من حياة املبادئ واألفكار والعقائد والقيم  وهذه الميكنها . باألشالء

  .اإلستمرار بدون شالل الدم املدرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 )عبد الفتاح ابن مولوي عادل(قائد كتيبة املالئكة  الشهيد 

 

وة العرب الذين يودون أن يلتحقوا بكتيبة كثريا  ما كان يطرق مسامعي طلبات اإلخ

املالئكة مما جعلين أتلهف ملعرفة هذه الكتيبة وقائدها وعندما كنت يف رحلة الشمال يف 

يف املركز التعليمي التقيت مع عشرة من اإلخوة العرب وبت وإياهم وسألتهم ) فرخار(

 .عن وجهتهم فقالوا إىل كتيبة املالئكة وقائدها عبد الفتاح

ولقد أطلق بعض اجلهلة من األفغان هذه التسمية على هذه اموعة ااهدة :  سميةالت

هذا عدا , بسبب العمل اجلليل الذي اضطلعت به هذه الكتيبة وهو اإلصالح بني ااهدين

ودعك عن ) النسوار(عن األخالق اإلسالمية اليت متسكت ا من حماربة التدخني و 

حىت أصبحت ال ) املالئكة(مث انتشرت هذه التسمية , شرعيةالتزامها السنن واآلداب ال

وحنن ال نوافقهم على ذلك وهذه الكتيبة تصل إىل ثالمثائة جماهد تقريبا  , تعرف إال ا

من بينهم أربعون حافظا   للقرآن الكرمي وعدد بارز , معظمهم من البخاريني املهاجرين

ن الشباب الذين عملوا يف الدول العربية مث منهم يفهم اللغة العربية إذ أن قسما  منهم م

 .تركوا عملهم عندما نادى منادي اجلهاد وتوجهوا حنو أفغانستان

وقد ) ختارستان(أما قائدهم عبد الفتاح فهو خريج مدرسة شرعية ثانوية امسها :  قائدهم

مسقطا  لرأسه وبعد أن خترج من هذه املدرسة عمل مدرسا  فيها ) قندز(كانت مدينة 

 .هذه املدارس الشرعية هلا دور الريادة للعمل اجلهادي يف أفغانستانو

وقد كان عبد الفتاح أحد أبناء احلركة اإلسالمية األوائل فجمع بني الفقه احلركي 

وكانت أبعاد املعركة على هذا الدين واضحة يف ذهنه والدور الكبري الذي , والشرعي

األمة اإلسالمية اليت تردت يف وهدة الشهوات ينتظر املسلم هذه األيام من حماولة انقاذ 

 .ومستنقع النزوات

 فاض إذا أوفيت خطة مؤمن         وصدقت ج الفارس املتوسم



أسد مزار شريف وبطل بلخ وقد كان ذبيح اهللا كذلك ) ذبيح اهللا(وعبد الفتاح يشبه 

وقد أدى , وأحد طالئع احلركة اإلسالمية) األسدية( خريج مدرسة شرعية ثانوية 

 :دوره الكبري مث مضى إىل اهللا العلي القدير

 فهبت على األعداء منه  عواصف         وزجمر   آساد   وثار     ضراغم

 إنا الصخر ال كانت عهود تشدين         إذا مل تفلق  من  عدوي  اجلماجم

يدانه بوالية بغالن وكان م) فلول(فقد أنشأ مركزه يف : ومضى عبد الفتاح على الطريق

والكل حيترمه وجيله أمسع الثناء عليه ) قندز(يف والية ختار إىل ) اشكمش(إىل ) فلول(من 

وهو آخذ بعنان فرسه يطري على متنه ,  وتلهج األلسنة بذكره احلسن, من كل األحزاب

 :يبتغي املوت مظانه  وماهلم ال ينشدون

 طوي   لـم ا  خيفقيا أمة  اإلسالم  طال  بك  املدى           وشراعك   امل

 فثيب   آلفاق  اجلهاد   وجلجلي            مد ي شراعك يف الفضاء وحلقي

 وردي حياض املوت موجا   دافقا             يروي الزمان من احلياض  الدف ق

ومل يعد , وطلقوا الدنيا ثالثا , لقد استعلى هؤالء القوم على شهوام:  الصرب الطويل

إن زوجة عبد الفتاح وأوالده يعيشون يف مكة املكرمة منذ , معايريهمللفانية أي وزن يف 

لقد شغله اجلهاد ,  مخس سنوات مع والده ووالدته ومع هذا فلم يزرهم سوى مرة واحدة

 .عن نفسه وأهله

إن اجلهاد قد أخذ عليه جمامع نفسه واستوىل على مشاعره وقلبه فخلصت نفسه من 

 .حظوظها

, ولقد جرح أربع مرات, عارك وخيوض غمارها مع الليوث حولهإنه يقود امل:  شجاعته

 .قبل شهرين ووقف أمام الشيوعيني أربعة أيام) قندز(وكان له القدح املعلى يف فتح 

كنت جالسا  عند حكمتيار فسألته عن حال اجلهاد فأخربين عن املعارك حول : استشهاده

بشري الذي كان ) اجننري(نقال  عن  وأنه قد تلقى مكاملة من بشري البغالين) قندز(مطار 

مع مخسة من , تنعي إليه استشهاد القائد عبد الفتاح) قندوز(يكلمه من حول مطار 

وكان استشهاده يف مواجهة ساخنة مع أعداء اهللا وبطلقات , ااهدين بينهم أخ عريب

ع ونبتهل إىل اهللا أن يكون قد تقبل شهادته وأن يرف, )كالشنكوف(الرشاش الفردي 



منزلته يف الفردوس األعلى وأن جيمعنا به مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني 

 .وحسن أولئك رفيقا

 .وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أن الإله إال  أنت أستغفرك وأتوب إليك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ضيوف الرمحن

 

 :وبعد ,والصالة والسالم على من ال نيب بعده, احلمد هللا وحده

, فقد مضت القافلة تتهادى على درب السالم إىل اهللا السالم حىت يلجوا داره دار السالم

تبحث عن , تغلي غيظا  وتتلمظ جوعا , فوثبت الليوث وانطلقت من خوادرها وعرا

 :أعداء اهللا تود لو ظفرت ا لتمزق أحشاءها وتتناوش أشالءها

 مر غري  كليلة  اإلبصارالناظرين   بأعني     حممرة        كاجل

 والبائعني   نفوسهم  إلهلهم          للموت   يوم  تعانق  وكرار

 يتطهرون يرونه  نسكا   هلم          بدماء من علقوا من  الكفار

 دربوا كما دربت ببطن خفية          أسد  غلب  الرقاب  ضواري

ي وابن حبان يف احلديث الصحيح اللهم إنه قد بلغنا على لسان نبيك ص فيما رواه النسائ

, فاللهم إم وفدك فأكرم وفادم, أن  وفد اهللا ثالثة الغازي واحلاج واملعتمر 

تركوا ديارهم ونفروا ابتغاء مرضاتك وإعالء , وضيوفك فأحسن قراهم ونزهلم

إم استوحشوا صحبة أهلهم , واقبلهم, فتقبل اللهم منهم, ونصرة لشريعتك, لكلمتك

وضاقت صدورهم بالعيش , جلهاد يف سبيلك فآنس اللهم وحشتهم يف قبورهمأنسا  با

ونور قلوم , فوسع اللهم عليهم قبورهم, بني اخلوالف والقاعدين وخفوا لرفع رايتك

 .وقبورهم



ولقد أخربنا رسولك ص يف احلديث الصحيح الذي رواه الترمذي عن أنس مرفوعا   من 

وأتته الدنيا وهي راغمة ومن , ومجع له مشله, قلبه كانت اآلخرة مهه جعل اهللا غناه يف

ومل يأته من الدنيا إال ما , وفرق عليه مشله, كانت الدنيا مهه جعل اهللا فقره بني عينيه

القادمني لنصرة , قدر له  فنسألك اللهم أن جتعل مشل هؤالء املهاجرين يف سبيلك

ونضرع إليك , يف األرض املسترخصني أرواحهم ودماءهم من أجل إقامة دينك, عبادك

وأن حتفظ أحياءهم وأن , وأن ب حمسنهم مسيئهم, يا ربنا أن تتجاوز عن مسيئهم

 .تقبل شهداءهم إنك مسيع قريب

 :واآلن يدخل قافلة الشهداء السائرة ثلة من ضيوف الرمحن

 :)مروان شفيق عبد اجلبار الوزين(الشهيد أبو  جندل الفلسطيين

عام ونصف رأيت يف صدا شابا  يتحرق محاسا  ويتفجر قبل ) م7891(يف سبتمرب 

فقال , وكنت أعطي كل يوم جمموعة من الدروس يف املعسكر فسألته ممن الشاب, حبيوية

عمان يف /كنت أعمل يف األردن: فقال, من فلسطني قادم من األردن وزدت استفساري

ياتنا وبني حياة إذ ال نفرق بني ح, خمترب لطب األسنان ولقد سئمت من حياة القعود

نأكل ونتمتع ونغدو ونروح ليس لنا هم سوى الطعام والشراب واملتعة مع خلو , السوائم

وبقي يف املعسكر , أو تعكري الصفو من البحث عن املعايل, البال من اإلنشغال بالعظائم

 فترة من الزمن حىت أمت   اإلعداد ليتسىن له مواجهة اجلنود احلمر وعمالءهم من الشيوعيني

 .األفغان

وهي من أقرب املناطق األفغانية إىل احلدود ) نورستان(وكانت الغزوة األوىل إىل 

وقفل وقد , الباكستانية مث عاد وهو قلق ألنه يبحث عن جبهة ساخنة ومنطقة مضطرمة

 .أطلق شعره كأغلب األفغان حىت صار مجة ميس كتفيه

وغاب أبو جندل ) جالل آباد(هار وأخذ خيطط لرحلته الثانية الطويلة فكانت رحلة ننجر

وبني الرباط مع ليوث النزال سبعة أشهر نرجو , يف أرض الرباط والثبات بني الغزو والقتال

 .اهللا أن جيدها يف ميزانه يوم القيامة

وكانت املرحلة الثالثة إىل خوست حيث رابط على خط النار األول يهفو إىل الشـهادة  

وما كـان  , ولكن العمر قدر مقدور وغيب مسطور ,يبتغي املوت مظانه, ويبحث عنها



تلقاهم    ورمـاح     اخلـط     حـوهلم            . لنفس أن متوت إال بإذن اهللا كتابا  مؤجال

 كاألسد  ألبسها   األجام    خف ان

 صانوا النفوس عن الفحشاء وابتذلوا         منهن يف سبل العلياء ما صانوا

إن : وكم فاحتين ذه القضـية قـائال   , أمر فلسطني كثريا كان يقلقه :  التعلق بفلسطني

, نرجو اهللا أن ينصرنا يف أفغانستان مث يفتح لنا ثغرة يف فلسطني: فأجيبه, فلسطني تنتظرنا

إن اجلهاد فرض عني يف أفغانستان وهذا ما , ومل يطفئ ظمأه, ولكن جوايب مل يرو صداه

املباركة وحماولة تطهري األقصى مـن دنـس    ولكنه يرى أن البدء باألرض, ال يناقشين به

وانطلق الحقا  قلبه اهلائم بفلسطني , وهو من قضاء القدس? كيف ال, اليهود أوىل وأحرى

وغاب أشهرا  فوجد أن املنافذ قد , يبحث عن سبيل للوصول إىل أرض اإلسراء واملعراج

فقفل راجعـا  إىل  , وأن الوصول إىل قلبه املعلق ببيت املقدس دونه خرط القتاد, أوصدت

أرض اجلهاد يف أفغانستان ألنه مل يستطع احلياة بعيدا  عن مضارب البيض وبريق األسـنة  

 .وصهيل اجلياد

حيث اشتد هليب املعركة واضطرم أتوا وعاد يف , مث كانت الرحلة الرابعة يف جالل آباد

, شر من فربايـر احلادي عشر من فرباير إىل بيشاور لريتب إىل رحلة كابل يف السادس ع

ففي فترة اإلعداد للتوجه إىل كابل حيـث  , ولكن منيته قد عاجلته برحلة اخللود األبدية

وبينما كان يركب دراجة نارية مـع  , الضراغمة األباة أحاطوا ا إحاطة السوار باملعصم

أيب حذيفة األردين انقلبت ما الدراجة فصعدت روح أيب جندل إىل بارئها فورا  وأغمي 

ففي احلديث الصحيح الـذي رواه أبـو داود    -بإذن اهللا-وهي شهادة , ى أيب حذيفةعل

واحلاكم  من فصل يف سبيل اهللا فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعريه أو لدغته هام ة أو 

 . مات على فراشه بأي حتف شاء اهللا فإنه شهيد وإن له اجلنة

أجـرى اهللا  , رابطا  يف سبيل اهللاويف احلديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه  من مات م

وبعثـه اهللا  , وأمن من الفتان, وأجري عليه رزقه, عليه عمله الصاحل الذي كان يعمل عليه

 . يوم القيامة آمنا من الفزع

 :)ياسني محدان عبد الشقور احلمايدة(الشهيد أبو حذيفة األردين



به تفخر الشجرة كلـها  من أكرب عشائر األردن ويف أعظم دوحاا نبت هذا الفرع الذي 

تعطيه غاللـة  , مشرق الوجه, ويف مدينة القصر من لواء الكرك كان مسقط هذا الشهيد

 . ويكسوه الصمت اء  ووقارا, احلياء هيبة واتزانا 

 ختاهلم للحلم صما  عن اخلنا           وخرسا  عن الفحشاء عند التهاتر

 روب  كالليوث  اخلوادرومرضى إذا القوا حياء وعفة           وعند  احل

, يريد أن يعيش هلذا الـدين , واإلسالم ومستقبله, رأيته أكثر من مرة تشغله األمة مبصريها

ولذا فإن أحببت أن تراه تاليا  للقرآن مترمنا  بالتغين بـه  , ونذره قلبه وفكره, وهبه نفسه

. صمته عن عبادته وإن دعوته إىل الطعام يف ار اإلثنني واخلميس أجابك, وجتويده رأيته

وإن تلف  ت   حولك من ي علم الشباب أحكام الترتيل وخمارج احلروف كـان بـني   

وإن أحببت أن تراه يف غسق الليل قائما  بني يدي ربه متهجدا  فغالبا  , متقدمة الصفوف

 .ال خيلف ظنك

أعداء  تشربت روحه منذ نعومة أظفاره كراهية, من أبناء الدعوة اإلسالمية منذ حداثة سنه

جتده يغتنم فرصة الفراغ بني الدروس يف الثانوية فيقف بني الشباب يبلغ هذا الـدين  , اهللا

 .ويوجه أنداده إىل اهلدى ويلفت أنظار أقرانه إىل اخلري

كانت عقيدة الرباء والوالء واضحة لديه فتجده وهو صغري جيمع املسامري ليضعها حتـت  

, ما النصارى فحد ث عن مقته هلم كما تريـد أ, عجالت سيارة أحد الشيوعيني يف بلده

 .وما حيتمل هلم رؤية, فما يطيق هلم ذكرا 

وألقى عصا التسيار يف خميم إلعـداد  , ومسع عن اجلهاد فأقبل إليه يرفرف بأجنحة الشوق

وأقبل الثالثة أبو حذيفة وأبو املعتصم وأبو صهيب ولو أنشد , نفسه على حدود أفغانستان

 :كل واحد منهم لقال

  يا رب   إخوان  صحبتهم          ال ميلكون  لسلوة قلبا

  لو تستطيع قلوم نفرت         أجسامهم فتعانقت حبا

وقد ترك كلية الشـريعة يف  , فهو يف العلم من املربزين, وكان بارزا  يف كل ميدان وجله

دخله اجلنة وال إنه يريد شهادة ت, اجلامعة األردنية وأقبل يريد شهادة أرفع ووساما  أعظم

 .يريد شهادة تدخله الدنيا بشحها وضيقها



ويف ميدان التدريب كان نشاطه ملفتا  ألقرانه وكان حمل إعجاب املدرب وقـد تـوىل   

وهو من محلة كتاب اهللا ومـن  ? تدريس إخوانه يف مركز التدريب تالوة القرآن كيف ال

 .خمحلة شهادة خاصة يف تالوة القرآن وجتويده من بعض املشاي

فيكتب رسـالة  , وعندما وصل إىل أرض اجلهاد ازداد هياما  باجلهاد وتعلقا  باالستشهاد

أنا يا أخي ما نسيتك من الوداع : (إىل أحد أصدقائه عبد احلي شفيق اايل يقول له فيها

ألين أحبك ومل أخربك بسفري ولكن أخربت قلبك وأنت ال تعلم وقد دعوت اهللا كـثريا   

وبعد يا أخي فواهللا إننا ..  ترى معىن اإلميان ومعىن احلياة وعزة املسلمأن يلحقك بنا حىت

أننا ممن اختارهم اهللا ليكونـوا  .. كغم وحنن بفرحة عظيمة) 17(خبري وبكل نعمة ووزين 

إننا يف أرض اجلهاد قد عرفنا أننا يف األردن كنا نكذب على , وصدقين.. جنودا  يف سبيله

 .)نا نعرف معىن اإلسالم والقرآن واألخوة وكل شيء واحلمد هللاهللا يف العبادة وهنا أصبح

وأسهدت ليلها أما ترق لدمعها ? مالك يا ياسني قد أرقت أجفان أمك:  بني ياسني وأمه

ما بالك ال تصغى إليها وهي ختاطب صورتك اليت قلما ? أما حتن لقلبها املشتاق? الرقراق

 :تفارق خميلتها وكأا تقول

 إال  مذ  نأيتم         أن  املضاجع  مما    تنبت    اإلبراما كنت أعرف 

 يا رب ليل طويل بت  أرقبه         حىت أضاء عمود الصبح فانفجرا

: فقد كان جييبها كلما اتصلت به لتخربه; أما ترحم مرضها وازدياد الضغط والسكر لديها

 .ما  بعد يومولكن يقيين كذلك يزداد يو: بقوله, بأن نسبة السكر تزداد لدي

وزرته يف املستشفى وجزى اهللا خريا  اإلخوة الـذين مـا كـانوا    . وجاء اخلرب باحلادث

ووجدته مسـتلقيا  علـى   , يف بيشاور ليال  وارا ) خيرب(يفارقونه يف مستشفى اجلامعة 

مث حبث له األخ أبو احلسن املدين عن مستشفى أكثر عناية يف إسالم آباد وقررنـا  , ظهره

 .إن حالته ال متكن من نقله: يسمح قائال  ن الطبيب ملنقله ولك

ويف متام الرابعة بعد عصر السبت يف العشرين من رجب املوافق لليوم اخلامس والعشـرين  

ينعى إيل  األخ ياسني وبأن روحه ) أسامة(من فرباير جاءين أبو سليم يف بيت أيب عبد اهللا 

 .قد فاضت إىل بارئها



خيرب إىل بيت الضيافة وغس ل وكفن مث سار املوكب املهيب  ونقل اجلثمان من مستشفى

ويف ساحة مسجد بايب سجي  ياسني ليصلي عليه العـرب  , )بايب(إىل مقربة الشهداء يف 

 .واملهاجرون وااهدون مث محلناه إىل مثواه األخري

ـ : يف حفرة اخللود ت ويف مقربة الشهداء وعلى مقربة من قرب والديت شق قرب ياسني ونزل

ومحلته مع أيب خالد وكشف عن وجهه ولقد لفـت  , احلفرة ألش ر ف بوضعه يف اللحد

 :انتباهي ثالث كرامات له

لقد رأيت إشراقة نور وصفاء عجيبا  واء  منريا  على وجهه فما متالكـت نفسـي    -1

 .سبحان اهللا: عندما رأيت وجهه إال  أن قلت

 .ألموات أن أجسادهم باردةلقد وجدت بدنه دافئا  بل ساخنا  وعهدي با -2

 .لقد وجدت أن جسده لني يتثىن كأنه نائم -3

وذرفت عيناي وأنا أرى هـؤالء الشـباب   , ووجهت وجهه إىل القبلة مث واريناه التراب

لوال : املقبل على اهللا وكلما ودعت واحدا  من أبنائي هؤالء صغرت نفسي يف عيين وقلت

كما حنسـب وال  -ارهم اهللا واختذهم شهداء قبلنا خري منا ما اخت -واهللا أعلم-أن هؤالء 

 . نزكي على اهللا أحدا

وهكذا مضى وهو يف , وألقيت كلمة فوق قربه واستودعنا اهللا دينه وأمانته وخواتيم عمله

 .ونرجو اهللا أن جيمعنا به يف الصاحلني. عمر الورود ومل ا يبلغ العشرين بعد

 :)يز قاسم الركوزأمحد عبد العز(الشهيد أبو الرباء املدين 

بشوش , هني لني: هكذا بادرين أبو عبيدة قائده قائال , ما شئت أن حتد  ث عنه فحد ث

, ال يسبقه على أذان الفجر أحد, سب اق خلدمة إخوانه من املستغفرين باألسحار, الوجه

مث يأذن الفجر ويردد ما قبل األذان , مث يوقد سخان املاء إلخوانه, يقوم من آخر الليل

 .مؤمنونـ الصالة يا-بعده و

 .هذا هو العدة والعتاد, يتلوه, أما املصحف فقلما يفارق جيبه

 )يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصرب والصالة إن اهللا مع الصابرين(

 )251: البقرة(

 إذا كان غري اهللا للمرء عدة          أتته الرزايا من وجوه املكاسب



هكذا عل م , إال كراكب استظل حتت شجرة مث قام وتركها  ما يل وللدنيا ما أنا والدنيا

, وأن الدنيا ال تعدل عند اهللا جناح بعوضة, رسول اهللا ص أصحابه والربانيني من أمته

وأا كما روى اإلمام مسلم أن رسول اهللا ص مر  على جدي أسك ميت فقال ألصحابه 

للدنيا أهون على اهللا من   :أيكم حيب أن يكون له هذا بدرهم فقالوا ال أحد فقال ص

 . هذه عليكم

فقد جوازه فذهب إىل السفارة اليمنية إلخراج جواز جديد , وهكذا كان موقف أمحد

فأعرض عن , فامتنعوا عن إعطائه جوازا  وأخربوه بأنه البد له أن يرجع إىل اليمن للتجديد

 .اجلواز وذكره

 :اإلصرار على بلوغ اد

 ملىن         فما انقادت اآلمال إال  لصابرألستسهلن الصعب أو أدرك ا

لقد قدم أبو الرباء إىل أرض اجلهاد يف معركة خوست قبل العام املاضي ديسمرب 

 .وواصل رباطه وجهاده) م7891(

خوست حيث خط النار األول واملواجهة اليومية واملناوشات ) باري(واستقر به املقام يف 

 .املتواصلة

 تعبت يف مرادها األجسام         وإذا كانت النفوس كبارا 

وأبو محيد رجل يذهلك صربه , لقد أعجب أبو محيد اليماين بأمحد:  هيام أيب محيد اليماين

ورغم أن , وتتصاغر أمام إصراره فقد بلغ الستني من العمر وهو مرابط مع هؤالء الشباب

لجميع بأخالقه ومربيا  أمحد مل يتجاوز احلادية والعشرين من عمره إال  أنه أصبح أستاذا  ل

خبصاله وأفعاله وأصبح أبو محيد إذا أراد أن يلهج بالثناء فعلى أمحد وأصبح أمحد مضرب 

 :وفىت املثال يف عامل اخليال لدى أيب محيد وكأنه يردد, األمثال

 أهيم به حبا  وودا  وإلفة           هيام شجريات احلدائق بالطري

أيب خليل وآخر على أنه ال بد من غرس الراية فـوق   واتفق أمحد مع أخويه: على تورغر

وأعد الراية ومحلها بيده وسار حنو اجلبل ووصل قريبا  من مركـز  ) تورغر(اجلبل األسود 



وألقى اإلخوة احلبل الصاعق املتفجر ليفجـر  , الشيوعيني وفر اجلميع ومل يبق سوى اثنني

العدو اضطرت أبا الرباء أن يضع ولكن الرشاشات اليت فتحت عليهم من , األلغام أمامهم

يده خارج املمر الذي فتحه احلبل الصاعق فانفجر به لغم ودفعه بعيدا  فوقع يف حقل ألغام 

ورغم أن األفغان رأوا جسده قد طار نصـفه  , ونزف وطارت قدمه ويده اليت حتمل الراية

نان منهم وما أمجل إال أم اقتحموا حقل األلغام لينقذوه إن كان يف احلياة بقية وجرح اث

 :أن نردد قول البحتري يف وداعه

 ومل أر كأمثال الرجال تفاوتا            لدى اد حىت ع د   ألف بواحد

بعد أن أعذر إىل بين قومه أن طريق الرجال صعب , رافع الرأس, ومضى أمحد إىل ربه

 .وأن األشواك فراش طريق اد وجادة العزة, وشاق

د ونرجو اهللا أن يكون قد تقبل هجرته ورباطه وقتاله وإعداده وكلها رحم اهللا أخانا أمح

 .منازل أعدها اهللا لعباده  إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله  البخاري

 

 

 

 

 :)عبد اهللا بن مبارك القحطاين(الشهيد أبو عبيدة السعودي 

اء والبعد عـن اللـي  والتملـق    وصفاء الصحر, من جند حيث األصالة ورجولة البداوة

 .والغوغاء نشأ شهيدنا

   إمنا اإلسالم يف الصحرا امتهد            ليكون كل   مسلم  أ س د

وقد كـان  , ولكنه ولد وترعرع يف شعاب املنطقة الشرقية) جند(من ) اخلرج(فآباؤه من 

يف ) سـابك (وعمل يف شركة , وأى الدراسة الثانوية -ه7831قدومه هلذه الدنيا سنة 

  .)اجلبيل(

وتبحث عن حمطة تغسل فيهـا الـذنوب   , بدأت النفس تتجه إىل اهللا:  قدومه إىل اجلهاد

وأي قمـة  , وأي مكان ميكن أن تتجه إليه أعلـى , وتقبل فيها توبتها وحتط عنها حويتها

ولقد أصبح اجلهاد األفغـاين حمـط    , )اجلهاد(أكثر مسوقا  ومسوا  من ذروة سنام اإلسالم 



اخلاطبني للخـريات  , وقبلة حتن إليها نفوس العاشقني للشهادة, ومهوى األفئدة, لقلوبا

 .احلسان

وبني األغالل اليت تشـده إىل  , الطاحمة يف اجلنة, وبدأ النزاع بني النفس التو اقة إىل اجلهاد

فقد وجدت يف دفتر مذكراته بيتا  يعرب عـن الصـراع   , األرض من أهل ووظيفة وآمال

 : األشواق انحة وبني القيود املعوقةالنفسي بني

 إبليس والدنيا ونفسي واهلوى                كيف اخلالص وكلهم أعدائي

أقبل إىل اجلهاد قبل شهرين ويف خميم التدريب أخذ قسطه من اإلعداد وبدأ حين  ملقابلـة  

قوف ساعة وبعد أن أكرمه اهللا بالو, واشترك يف عملية على خط النار يف خوست, األعداء

ففي احلديث الصحيح   قيام ساعة يف الصف , وأجر وأي أجر ينتظر املخلصني, يف القتال

 . للقتال خري من قيام ستني سنة

فأثناء عودم من العملية أصابته رصاصة وبدأ الدم ينـزف  :  وكان مع الشهادة على قدر

الذي يشهد أخـوه   ولقد تضمخ الكتاب العزيز بالدم العزيز, وطلب كتاب اهللا واحتضنه

واستنار وجهه بعـد الشـهادة   , الفلسطيين الذي كان يرافقه أنه شم  رائحة املسك منه

ونرجو اهللا أن يتقبله شهيدا  يل ش ف  ع بوالديه وبسبعني من أهل بيته ففي احلـديث  

ويرى مقعـده  , يغفر له مع أول دفقة من دمه: الصحيح  إن للشهيد عند ربه سبع خصال

ويلبس تاج الوقار الياقوتة منه خري , ويأمن الفزع األكرب, ار من عذاب القربوجي, من اجلنة

ويشف ع بسبعني من أهل , ويزوج باثنتني وسبعني من احلور العني, من الدنيا وما عليها

 . بيته

 :)أبو  جبل املصري(الشهيد أسد اهللا الفاتح 



وكم ودعت من  ?كم ألقيت يا أرض الكنانة من فلذات أكبادك يف أتون القتال

. إنك تفخرين بعلمائك ولكنك تتيهني زهوا  بعظمائك? الشهداء يف فلسطني والقنال

أباسم الشافعي وابن حجر العسقالين , أما يكفيك يامصر ما أنبتت أرضك من الدعاة

أم جبيل ممن رب ى البنا وسيد قطب وصاحل سرية , تنشدين أم بذكر العيين تطربني

 ?حتلمني

وأنشدي ما شئت , تفخري فأنت مهوى أفئدة العامل بأزهرك الشريفلقد حق  لك أن 

وطاويل السماء عزا  باد املنيف وناطحي السحاب فخرا  , أن تترمني بدعاة دينك احلنيف

يف طنطا من حمافظة الغربية نبت إبراهيم وعلى أرضها درج :  أوبة إبراهيم.بسيفك الرهيف

ويشاء اهللا له أن يشهد وفاة , ه إىل الطريق إىل اهللاولكنه بقي بعيدا  عمن يأخذ بيد, وحبا

ومتلكه اخلوف الشديد من , أحد أقاربه وعندما محله بني يديه وكأنه يرى القرب والربزخ

وكانت هزة عنيفة سقط . حياته اليت ال تتعدى حياة السوائم من أكل وشرب ومتاع

 .الربانية الركام من على قلبه وبدأت أجهزة اإلستقبال تتلقى األوامر

وال بد , وكان البد من عمل جليل ميسح من تارخيه ذلك السفر احلافل باملخالفة للنصوص

أن يرتقي إىل قمة هذا الدين وذروته باجلهاد فوق جبال سليمان ويف صحراء قندهار 

 .واهللمند

, ويف قسم الشرطة العسكرية بباب احلديد يدخل رجل غريب طريق اجلهاد إىل أفغانستان

 .عليه الشرطة إذهب إىل السفارة الباكستانيةفرد 

وبباب السفارة الباكستانية جتري مشاد ة كالمية عنيفة بني حارس السفارة وبني إبراهيم 

, إذ أن شهيدنا يريد إقناع احلارس بأنه يريد أداء فريضة اجلهاد اليت كتبها اهللا عليه

ر الشرطة له إن أصر على واحلارس يدفعه بشدة من باب السفارة وأخريا  هدده بإحضا

 .الدخول بالقوة

إنه ال جيد جلسده طريقا  حىت , ويعود إبراهيم أدراجه ال تكاد حتتمله قدماه هلول الصدمة

 .يلحق بروحه اليت أرسلها إىل أفغانستان تلثم الغبار عن أقدام ااهدين األبرار

طلعني بالذهاب إىل فنصحه بعض امل, ومل خيي ب اهللا فأله:  أنا عند حسن ظن عبدي يب

وكانت قدرا  مقدورا  حىت يتم له أداء فريضة , أرض احلرمني لعله جيد منفذا  من هناك



وبسالم إىل دار , احلج ويرجع كيوم ولدته أمه مث ميضي نظيفا  طيبا  إىل اهللا الطيب

ار ووصل إىل أرض األطه, التيسري باملضي إىل بالد اللهيب والتغيري وكتب اهللا له, السالم

 .واختار أسخن اجلبهات يف أرض قندهار

إذ أنه يذوب , يشعر كل من عايشه يف هذه الفترة أنه كان يودع الدنيا:  حالته يف اجلهاد

ومن خالل رسائله إلخوانه وأستاذه علي تشعر أنه , إخالصا  ويتفاىن غرية هلذا الدين

وجد ضالته يف هذا  إنه, يتفجر محاسا  وحيوية وكأنه املسؤول الوحيد عن هذا الدين

يكتب , كان تائها  يف مفازة مهلكة مث اهتدى إىل اجلادة القومية والطريق املستقيم, الدين

وللعلم يا أخي فإن اإلنسان مهما قدم أو ضحى فلن يساوي  أقل نعمة أنعم : (إىل إخوانه

قدمنا هلذا ماذا , هيا يا شباب حتركوا واعلموا أننا مسؤولون أمام اهللا... اهللا ا علينا

أخي حان الوقت كي تتيقن أن معنا ما هو أقوى من القنبلة الذرية ... الدين

لو عرفنا اهللا عز وجل سيكون لنا السيادة يف , معنا ال إله إال  اهللا, واهليدروجينية

أخي ماهي إال شهور وستسقط أفغانستان بيد ااهدين ويتجه اجلميع إىل ... األرض

واعلم أن أي ... م اجلميع أن العزة ستكون لإلسالم بإذن اهللافلسطني وال بد بأن يعل

فإن اهللا سيساعده وسيبارك خطواته حىت يصل إىل  -صدقين-إنسان يتجه إىل اهللا بقلبه 

 .)إىل ساحة الشرف, أرض اجلهاد

عندما أنظر من خلفي أجدين أقرأ تارخيا  حافال  باملعاصي والذنوب : (ويكتب إىل والديه

: رجاء اغفروا يل زاليت حىت يرضى اهللا عين توجهوا إىل اهللا وقولوا, ويف حقكميف حق اهللا 

وساحموين على فراقي لكم , اللهم اغفر إلبراهيم واعف عنه وتقبل منه وال ترده خائبا 

 .)دون استئذان فما محلين على ذلك إال   نداء اهللا الذي مل أستطع أن أتأخر عنه

سيوفا  على , أدعو اهللا أن جيعلكم دعاة إىل دينه: (دينوصيته إلخوانه يف النسب ويف ال

وأن يعز بكم اإلسالم واملسلمني وإن يبصركم بالطريق ومين عليكم باهلداية , أعدائه

, وأوصيكم ونفسي بتقوى اهللا عز وجل واتباع هدي رسولكم حممد بن عبد اهللا ص

عوا قبل فوات امليعاد والسري على منهجه فهيا إخواين أدعوكم إىل طاعة اهللا هيا أسر

أناديكم من شاطئ األمان بأعلى صويت اركبوا قاريب فاألمواج عالية , وارتفاع األمواج

 .)والرياح ناسفة



 :من مواقفه يف اجلهاد

كان يف غرفة ضيقة يف منطقة قندهار وجبانبها غرفتان والعرب يصلون ثالث مجاعات  -1

ا  واسعا  للمبيت والصالة وبىن بنفسه لضيق املكان فأخذ على نفسه أن يبين هلم مسجد

 .معظم البناء وأعانه إخوانه وأصبحوا مجاعة واحدة

 . مل جيد ذات ليلة حذاءه فأصر على دخول العملية حافيا, خرج حافيا  إىل العملية -2

 .كان حيمل وحده القذيفة اليت ينوء حبملها رجالن, محله القذائف الثقيلة -3

دي إىل إخوانه معظم ما معه وكان ال جيلس على مائدة الطعام كان يه, إيثار إخوانه -4

وكان يستيقظ آخر الليل ليجمع , إال  بعد اطمئنانه إىل أن إخوانه مجيعا  قد جلسوا

 .احلطب ويسخن املاء إلخوانه يف زمهرير الشتاء القارس

يام داود كان يقوم الثلث األخري من الليل ويصوم يوما  ويفطر يوما  كص, من عباداته -5

 .عليه السالم

 .رأى ليلة استشهاده أنه يسري مع أربع عرائس:  رؤيا ليلة اإلستشهاد

عبد الرزاق ) القائد(ويف غرفة القومندان ) قندهار(بوالية ) ملجات(يف : كيفية استشهاده

فأفطر إبراهيم وقد كان ذلك اليوم اخلامس عشر من رجب سنة , أذن لصالة املغرب

لفطور أدت السرية صالة املغرب وانطلقت على بركة اهللا وفيها اثنا وبعد ا, )هـ9041(

عشر شابا  عربيا  وإبراهيم كعادته يبحث عن الشهادة فهو يزاحم اإلخوة على املوت 

وصعد إبراهيم السلم ووقف يف أعاله حيث أطل على املراكز الثالثة , ويتقدم الصفوف

وركب القذيفة يف القاذف مث أطلق  )R.P.j.7( للشيوعيني وتناول قاذفه الصاروخي

القذيفة الصاروخية مع القذيفة الربانية اليت تواكب القذيفة عادة من فم إبراهيم وهي 

, وانطلقت مدوي ة متزق صمت الليل الساجي وتزلزل أقدام أعداء اهللا) اهللا أكرب(قذيفة 

وكانت , وفتحت الرشاشات على املكان الذي اندلعت منه ألسنة اللهب من القاذف

اليت محلت معها روحه إىل بارئها ومل يسقط ) من كالشنكوف أو جرينوف(الرصاصة 

 .عن السلم وتلقاه أخوه الذي كان يتبعه على الدرجة التالية للسلم



ومضى إبراهيم إىل اهللا بعد أن علمنا درس الرجولة والبطولة والتوبة اخلاشعة واألوبة 

ن يتقبلنا وإياه يف الصاحلني وأن يبقى إبراهيم علما  املخبتة إىل اهللا عز وجل فنرجو اهللا أ

 .شاخصا  على طريق السالكني إىل رب العاملني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 )عبيدة(أول شهيد من 

 )حسن حممد هادي وهيط بن حنيش(أبو رقية 

 

 .هناك ويف مأرب حيث شهد التاريخ حضارة سبأ وسدها الكبري

م آية جنتان عن ميني ومشال كلوا من رزق ربكم واشكروا له لقد كان لسبأ يف مسكنه(

 )بلدة طيبة ورب غفور

 )51: سبأ(

مث شهدت مأرب خراب السد وهجرة أبناء قيلة من األوس واخلزرج إىل املدينة املنورة 

 .حبيث أصبحوا قادة اإلسالم ومعدنه وأعمدته وهيكله

من آثار الطاعة يف حياة األمم ومن نتائج وبقيت هذه البلدة بأطالهلا حتدث العربة ألجياهلا 

 .الذنوب يف هدم اتمعات ومسح املثل والقيم

ويف هذه األرض حطت عبيدة وضربت جبذورها واطلقت فروعها وأفخاذها السبعة وبرز 

من بني أفراد هذه القبيلة الكبرية رجل يعرف بصالحه والتزامه وأمثرت شجرة هذا الرجل 

 .مثارا  طيبة

كيف ضرب اهللا مثال  كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء أمل تر (

 )تؤيت أكلها كل حني بإذن را ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون

 )52ـ42: إبراهيم(



كان هذا الرجل الذي يشار إليه بالبنان يف صالحه واستقامته هو الشيخ علي العرادة شيخ 

ترة ونبتت من دوحته الطاهرة ذرية صاحلة وحنسبهم كذلك وال عبيدة ومأرب يف هذه الف

 .والتزم أبناؤه خط الدعوة اإلسالمية الواضح املتزن, نزكي على اهللا أحدا 

فقد تأثر بالدعوة اإلسالمية منذ نعومة أظفاره وعرف , وحول هذا البيت نشأ شهيدنا

الشرعي العلمي ) اجلند(معهد  وقد دفعه والده إىل, بالتزامه ونظافة سلوكه منذ حداثة سنه

وكان , وهو من أشهر معاهد اليمن وخترج منه وعمل سنة يف التعليم) تعز(يف مدينة 

وهناك بعض رجال القبيلة ذوو العقلية اجلاهلية القبلية الذين يتحركون , خطيبا  للمساجد

 :يتحركون مبنهج دريد بن الصمة

 ن ترشد غزية أرشدوما أنا إال  من غزية إن غوت        غويت وإ

وهذه العقليات كثريا  ما جتر أهل الطيب بل العشرية برمتها إىل دمار وخسـار بسـبب   

وقد كان هؤالء يعيبون على حسن حممد هادي أنـه ال  , النخوة اجلاهلية والعصبية القبلية

وتؤجج نرياا الشهوات , ينصر قومه وال حيمي ذمارهم يف خالفام اليت تنبعث من اهلوى

 .فية والنزوات الداخليةاخل

 . ما عرفنا على هذا الشاب منذ صغره إال  خريا: قال أبو طارق بن الشيخ علي العرادة

وأيب حممد ) أمحد األمحدي(وقدم إىل اجلهاد وهو يسمع أخبار هشام الديلمي وسبع الليل 

طريق اليماين وغريهم من شهداء اليمن فأقبل مع كثري من إخوانه الذين حيدوهم على ال

ففي احلديث الصحيح  أفضل الشهداء الذين يقاتلون يف , نداء اجلنة وأحاديث الشهادة

يف الغرف ) يتمرغون(أولئك يتلبطون , الصف األول فال يلفتون وجوههم حىت يقتلوا

 فإذا ضحك ربك إىل عبد يف موطن فال حساب عليه, يضحك إليهم رم, العليا من اجلنة

. 

 . ضل الشهداء من سفك دمه وعقر جوادهويف احلديث الصحيح  أف

ونال تدريبه يف معسكر التدريب مث ترامى إىل مسامعه أنباء سرية محزة , ووصل أبو رقية

وهذا القائد تعجب من محاسه واندفاعه , املتجهة إىل فارياب بقيادة أيب اجلنيد البغدادي

رج أبو  اجلنيد من وقد خت -كما حنسبه وال نزكي على اهللا أحدا -وتلمس ورعه وتقواه 

اجلامعة اإلسالمية يف املدينة املنورة وكأنه نذر نفسه خلدمة هذا الدين يف ميادين اجلهاد 



وكم جناه اهللا من مآزق خطرية ومهالك كثرية من أيدي زبانية النصريية يف سورية اليت 

هي ألقته سبعة أشهر يف زنازينها وهي تستجوبه حىت حتصل على اعتراف بكلمة واحدة و

وجنا مرة أخرى من أيدي املخابرات الفرنسية اليت كادت تسلمه , أنه كان يف أفغانستان  

وأقبل إىل اجلهاد وألقى عصا الترحال بني قوم يفخر م , إىل جالوزة الطاغوت يف بغداد

 :الزمن وتعتز م األمة اإلسالمية وحط رحاله بني شعب لسان حاهلم ينشد

 قنا         حمللة     لباا      والقالئدحمرمة  اكفال خيلي على ال

 وأورد نفسي واملهند يف  يدي         موارد ال يصدرن من ال جيالد

وتوجهت سرية محزة إىل فارياب بقيادة أيب اجلنيد البغدادي حتت قيادة إخوام األفغان 

اهللا عز وحبراسة سالحهم ومر وا بوردك وكادوا يسقطون يف أيدي الشيعة أسرى وأجناهم 

 .بعد معركة بني الشيعة وبني ااهدين, وجل

ولدى وصول السرية فارياب بدأ التحريض على القتال بني :  وصول السرية إىل فارياب

ودارت رحى , ااهدين األفغان يتصدر صفوفهم اإلخوة العرب املتعطشون للشهادة

ت اإلخوة العرب وأخذت الطائرات الروسية تتابع خطوا, واحتدم القتال, املعركة

وصارت الدولة , وبدأت الفتوحات تتواىل, وتضرم حيث ارحتلوا, تقصفهم أن ى حلوا

ويذكوا نار , الشيوعية تذيع يف إذاعاا أن العرب جاءوا ليفسدوا املنطقة وينشروا الوهابية

رفة وذات يوم ويف معركة مش, العداوة بني القوم الواحد مما يؤدي إىل قتل النساء واألطفال

 .حيث املواجهة بالسالح اخلفيف

 ونضرم هربا  وقد سكنوا الكدى       كما سكنت بطن التراب األساود

وأصابته رصاصة يف صدره وأرسل أبو اجلنيد يستشرينا فيم يصنع بأخويه اللذين أصيبا ومل 

 .كتب هلم الشهادة ومضيا إىل بارئهما -عز وجل-يستشهدا مباشرة ولكن اهللا 

وهنيئا  ألهل الشهيد فرطهم على , وهنيئا  لعبيدة ابنهم وفتيام, سن شهادتهفهنيئا  حل

  . إن كان اهللا تقبل شهادته كما حنسب وال نزكي على اهللا أحدا, احلوض وشفاعته م

 :)اجلهاد(الرسالة اليت بعث ا الشهيد أبو  رقي ة قبل استشهاده لنشرها يف



إىل املخذلني , اب املتعطش للجهاد يف سبيل اهللاإىل القاعدين واملثبطني لعزمية الشب

املتخاذلني يف كل مكان وإىل الذين ال جيدون ما يسلون به أنفسهم إال االستهزاء 

والسخرية من الدعاة ااهدين الصابرين املصابرين وش حلومهم احلرام واامهم بقصور 

إىل الباحثني عن , العقيدةالعلم والفهم وعدم الفقه واامهم باألخطاء حىت يف صميم 

إىل من اهتم , املعايب املفتشني عن املثالب بدال  من إصالح حال األمة وجماة أعداء الدين

إىل املرجفني واملشككني يف جهاد ااهدين الصامدين يف وجه , باألقوال ونسي األعمال

مل من صنيعهم أسوق هذه األبيات من قلب موجع بفعلهم متأ. إىل هؤالء مجيعا , الباطل

راثيا حلاهلم راجيا  أن يصححوا نظرم حنو العلماء وااهدين وأن يسلكوا طريقا  

 .أصوب وإىل احلق أدىن وأقرب

 أيا    من  يثبط   سري  اجلهاد           ويستهتر     حبماة      الثغور

 أال  تنتقد    نفسك    اخلاطئة           وختشى  عقىب   هذا    الغرور

 حتقق   ما   يبتغي   احلاقدون            على الدين يا ويح أهل  الفجور

 إذا   كان  دأبك  سب   الدعاة           فماذا   عملت  ليوم     النشور

 سل الروس إن شئت عن بأسهم           وسل عنهم يف  امتداد العصور

 لصخورودع عنك ماقد يغيظ  األفاضل          ودع عنك رجم احلصى وا

 ودع عنك  حربا   يريد  األعادي          هلا     بيننا   أن  تظل   دهور

 

 

 يف الشهادة والشهداء

 

 :أما بعد, احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

فقد ضرب هذا الشهر رقما  قياسيا  يف الشهداء خاصة بالنسبة لإلخوة العرب فقد أشر 

واملعارك ال زالت حمتدمة حول جالل آباد وخوست ) 43(العدد  العقرب حىت اليوم على

وأصبحت سيارات اإلسعاف التفي باحلاجة املطلوبة إذ ضاقت سيارات جلنة الدعوة 



واهلالل الكوييت اليت حازت قصب السبق يف الوقوف أمام الزحف الصلييب يف امليدان 

فى الفوزان واهلالل وامتألت أسرة مستش, الصحي عن القدرة على نقل كل اجلرحى

وأبواق سيارات اإلسعاف وأضواؤها ال تكاد تكف عن اهلدير , الكوييت من املصابني

وما بني عشية كل يوم أو ضحاه صرنا نودع عزيزا  أو أحبة ميضون حاملني , والربيق

 .معهم مهجنا وقلوبنا

ياة وهي إن التفسري اإلسالمي للتاريخ يقوم على أساس أن لإلنسان غاية يف هذه احل

 .اإلستخالف

 )وإذ قال ربك للمالئكة إين جاعل يف األرض خليفة(

 )13: البقرة(

 :واشترط رب العزة شرطا  هلذا اإلستخالف وهو

فإما يأتينكم مين هدى فمن اتبع هداي فال يضل وال يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن (

 )له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمى

 )421ـ321: طه(

البشري يف املنظور اإلسالمي هو حتقيق املشيئة الربانية من خالل الفاعلية املتاحة  والتاريخ

 .لإلنسان يف األرض بقدر اهللا وحبسب سنن معينة جيري اهللا ا قدره يف احلياة الدنيا

والتاريخ من جهة أخرى هو سعي اإلنسان لتحقيق ذاته كلها ال البحث عن الطعام 

وال املتاع والسيطرة واإلستحواذ ) دي املاركسي للتاريخكما هو التفسري املا(فحسب 

 .)كما هو التفسري الليربايل للتاريخ(

وإمنا هو حتقيق كل ما يشتمل عليه اإلنسان من طاقات وقدرات وتطلعات وأشواق إىل 

وحماولة نقل املبادئ اليت يعتنقها اإلنسان , جانب الضرورات القاهرة والرغبات القريبة

 . حيملها بني جواحنه إىل واقع حيايت وأحداث يوميةوالعقيدة اليت

أي حماولة حتويل الكتاب والس نة واآليات واألحاديث والنصوص إىل سلوك إنساين 

وهو تاريخ الفرد , وأخالق ومعامالت متشي على األرض يراها الناس فريون اإلسالم



ما الذي ال يقف واجلماعة يف ذات الوقت من خالل تشابكهما الذي ال ينتهي وتدافعه

 .عند حد

إذ أنه حصل , والتاريخ اإلسالمي أكرب شاهد على افت التفسري املادي والليربايل للتاريخ

خالل نصف قرن أن فتحت نصف املعمورة آنذاك واستمرت الدولة اإلسـالمية بضـعة   

عشر قرنا  مصونة باحلق الذي جاء به هذا الدين حممية بالسيف الذي بعـث بـه سـيد    

 .نياملرسل

لقد حصل التحول التارخيي يف هذه الفترة املعجزة من التاريخ دون أن حيصل أي تغيري يف 

 .وسائل اإلنتاج وال تبديل يف مصادر اإلقتصاد والدخل

أن تنزلق أقدام الدب الروسي على سـفوح اهلنـدوكوش    -عز وجل-وشاءت إرادة اهللا 

ويدعمه حلف وارسو مع  -سوفيايتاإلحتاد ال-والتقى أحد العمالقني الضخمني يف األرض 

وكان التفسري املـادي املاركسـي   , شعب فقري أعزل أمي ال ميلك من حطام الدنيا شيئا 

ألن الدين أفيون وخمدر ملشاعر , الدينية أمام القوى التقدمية يوجب أن تنهزم القوة الرجعية

 .الشعوب وأنه علق متتص دماء الشعوب

سي للتاريخ قد بان زيفه وتعري زيغه وظهر أنـه سـراب   إال   أن التفسري املادي املارك

خادع قد استهوى به فراش األمم اليت احترقت جبحيم الشيوعية باسم التقدم وانقاذ العمال 

 .والربليتاريا والديالكتيك

لقد كانت الشيوعية لعنة صبت على البشرية فأذاقها اهللا الويالت على أيـديها بظلمهـا   

 .)ن مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثريوما أصابكم م(وبذنوا 

هزمت الشيوعية وأصيبت بقاصمة الظهر وبدأت تعاين من أزمات داخلية وقالقـل  : أقول

ومتزقات يف أعماقها برزت بعض مظاهرهـا يف أذربيجـان وتاجكسـتان وجورجيـا     

 .)النصرانية(

ولعل ايتها قد أزفت وستشهد السنوات القادمة واهللا أعلم حتوالت خطرية يف الشيوعية  

وعاد احلنني مرة أخرى إىل اجلن الذي هربوا منه إىل الكنيسة ورجاهلا والكـالم يف هـذا   

 .الكالم يطول



وتاريخ األمم إمنا جيري بقدر من اهللا على أيدي أفذاذ يسطرون بدمائهم :  صناعة التاريخ

اعة التاريخ ويشيدون مبواقفهم وصالبتهم أجماد األمم وحصون عزا وقد بدت صن

فبدأت معاقل اإلسالم حديثا  ترتفع ولكن باجلماجم ال , اإلسالمي جلية يف أفغانستان

وكان ااهدون األفغان جزءا  من قدر اهللا هلذه األمة اليت بدأت , باحلجارة والطوب

 .تنهض من كبوا وتستيقظ من سكرا وترتفع من مستنقع وهدا وارتكاسها

وبناء الناشئة من أبنائها على , بة تاريخ أفذاذها لتربية مقبل أجياهلاواألمم حترص على كتا

 .القيم اليت ضحى من أجل غرسها أبطاهلا وقممها

وأفضل طريقة لتربية األجيال هي تدريسها تاريخ أجمادها من خالل سري مصلحيها وقادا 

, ر الذي جاء بـه فنحن نتأسى برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ونقتبس من النو, وأبطاهلا

 .»ونسري على هدي أصحابه  ونقتفي أثرهم ؛أولئك الذين هدى اهللا فبهداهم اقتده

وأحداثها ساخنة جديدة فإن وقعها يف القلوب يكون , وكلما كانت األمثلة شاخصة حية

وذلك ألن الشواهد احلاضرة دوافع , وأثرها يف النفوس وتوجيهها أشد وأقوم, أعمق

تشابه وتباري ألن نداء األعماق من القلوب ينادي بقوة هذا شاب وحمركات للقلوب أن 

فما باله قد , مثلكم يعيش كما تعيشون ولفته البيئة اليت لفتكم وضمه اجلو الذي يظللكم

 ?أو ليس بإمكانكم أن تسلكوا كما سلك وتسريوا كما سار? سبقكم

هداء مبشكلة أم وكثريا  ما نواجه وحنن نفتح وصايا كثري من الش: اخليار الصعب

ال أمسح لة اجلهاد وال : حيرجون علينا أن ال نكتب عنهم كلمة فقد كتب سعد الرشود

  .للبنيان املرصوص أن تكتب عين كلمة

  .أوصى بأن ال يكتب عنه شيء) عادل فارس(وأبو دجانة 

 .وأبو مسلم الصنعاين أوصى بأن من كتب عنه شيئا  فهو حجيجه يوم القيامة

إن هؤالء , وهل حيق هلم أن مينعوا الناس أن يتكلموا عنهم خبري: نفسي كثريا وساءلت 

فليس ألحد أن يقص شريط , أصبحوا جزءا  هاما  وشريطا  حي ا  من تاريخ هذه األمة

إن دماء هؤالء الشهداء , التاريخ املشرف حبجة أن صورته وردت فيه أو ذكره مر  خالله

فكم ستحرم , حرف من نور تاريخ هذه األمةقد روت شجرة هذا الدين وسطرت بأ

األجيال لو أخفي تاريخ النماذج املشرقة والقمم السامقة من أبناء هذه األمة ابتداء بأيب 



بكر واخللفاء األربعة والصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم أمجعني واألبطال األفذاذ أمثال 

 .عكرمة وخالد وأيب عبيدةسعد ومصعب ومحزة والقعقاع وعاصم واملقداد والنعمان و

وكم ستخسر األمة من رصيدها الثر الذي يكون املعني العذب الذي تنهل منه األجيال 

 .عرب العصور

أو ماال  يوصي به إىل , مل تعد سري هؤالء الصادقني ملكا  خاصا  يورث من قبل ورثته

 لقد خرجت سريهم وقصصهم من ملكهم اخلاص إىل, جهة خريية ويصرفه كما يشاء

وتعيش أجيال مقتفية اجلادة القومية اليت قضى عليها , رصيد أمة حتيا بذكرى أفذاذها

 .أسالفها وأئمتها

واختفاء عن مواطن الضوء إىل , لقد أوصى كل واحد بأن ال يكتب عنه بعدا  عن الرياء

وذلك حرصا  منهم على متحيص النية وتقرير اإلخالص فمضوا بإخالصهم , الظل

 .وصدقهم وثوام

وكم حيز يف نفسي أين مل أكتب عن سعد الرشود ذاك الذي كنت إذا جلست إليه أشعر 

 .أنين أمام قمة شاهقة وعمالق ضخم مع أنه يف ثقافته ال يتعدى الثانوية العامة

واآلن واجهنا أبو مسلم الصنعاين بوصيته اليت تعين متزيق صفحة وضاءة من تاريخ األمة 

من الشريط احلي الذي حيفه البهاء وينريه السناء وتكون اإلسالمية احلديث وقطع جزء 

 . له املهابة اطارا  مجيال  فريدا

إن الكالم عن الشهداء فرض من رب العاملني ألنه جزء من التحريض على القتال الذي 

 .»افترضه اهللا على كل مسلم ؛فقاتل يف سبيل اهللا ال تكلف إال  نفسك وحرض املؤمنني

سيسوق اهللا له من اخلري ويصله إىل قربه من الثواب بـذكر قصـته    ولو علم الشهيد كم

 .ألمسك عن الوصية

وكم من الشباب قد وفـدوا إىل اجلهـاد   , فكم من القلوب امليتة أحيتها قصص الشهداء

 :وكم من تائه رد إىل اهللا وكم من فاسق آب إىل ربه ا, بقراءة قصة شهيد

  سرى فدى هلم وعتقففي القتلى ألجيال حياة          ولأل



من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا (إن هؤالء اإلخوة ينسون أنه 

 .)إىل يوم القيامة

 ?كم نفع اهللا بوصية الشهيد عبد الوهاب بن صاحل الردة الغامدي

قلت سأكتب عنه وعندما نلتقي بني ) عبد اهللا النهمي(فعندما مسعت بوصية أيب مسلم 

يا رب إن عبدك هذا عبد اهللا النهمي يريد أن حيرم الناس اخلري بعدم ( سأقول هللا يدي اهللا

) ويريد أن مينع األمر باملعروف والتحريض على القتال مبنعه لنا أن نكتب عنه, الكتابة عنه

 :ولذا فإين سأبدأ به

 :)عبد اهللا النهمي(أبو مسلم الصنعاين 

وأي امرأة من الصاحلات مل تنزع ? ن من فمكأي مسجد يف صنعاء مل يسمع عن أفغانستا

أي شاب من اليمن مل يعرفك ممن عادوا ? حليها تربعا  بعد مساعها عن اجلهاد موعظتك

أي عامل من العلماء يف بلدك مل يشعر باخلجل ومل ? إىل اهللا مع تيار الصحوة اخلاشعة

من كتب عين : (يطرق حياء  إذا قابل صورتك أو واجه طلعتك فيا عبد وإن أوصيت

 .)كلمة فأنا حجيجه يوم القيامة

? وهل يستطيع صاحب العطر أن مينع الشذى أن ينتشر يف اآلفاق, فكيف ال نكتب عنك

 ?ويضوع بأرجيه الطيب يف اجلو

وإذا طفحت القلوب باحملبة وأفعمت ! أتريد أن تكف األلسنة عن ذكر اخلري ونشر الرب

إن مل نكتب عنك يف ? عن إعجاا أو حمبتهاباإلعجاب فمن ذا الذي ميسكها أن تعرب 

اجلهاد فكيف متنع إخوانك يف اليمن أن يسطروا باملداد املمزوج بالدموع واألسى عن 

 ?ذكرك

زارين ذات مرة يف بيت أيب عبد اهللا يف جدة وكنت مزمعا  على زيارة أخ :  بائع الليمون

نك الناس بائع ليمون قلتها لو غريت ثوبك حىت ال يظ: عزيز فأحب أن يرافقين فقلت له

 ?كيف الليمون: هازال  فضحك ملئ شدقيه وكنت كلما لقيته غالبا  يبادرين القول



وإن صمتت البنيان عن التشرف بذكرك وتزيني صحفاا بصورتك فكيـف ميكنـك أن   

تسكت ألسنة الذين عايشوك يف اجلهاد يف قندهار وجاجي وخلدند وخوست وننجرهار 

 . حاولت ولكنك حتاول عبثاإنك ? وجالل آباد

 يا الئمي يف اهلوى العذرى معذرة          مين إليك  ولو  أنصفت   مل   تلم

 حمضتين النصح لكن لست أمسعه         إن   احملب  عن  العذال  يف  صمم

لقد كان عبد اهللا من أوائل الذين قدموا إىل أرض اجلهاد يرافقه الشـيخ  :  طالئع اجلهاد

وحل وا يف كتيبة بدر واشـتركوا يف اجلهـاد   , ارع يف اخلمسينات من عمرهغيالن أبو ف

جاء غيالن حيمل ماله ومل يثنه كرب السن وال عظم الثروة أن يقبل بنفسه , داخل أفغانستان

وكانا حيمالن مبلغا  طيبا  من املال الذي جادت به نفس غيالن مع ما مجعوه , إىل اجلهاد

 .من الصاحلني واحملسنني

ث عبد اهللا فترة ليست قليلة يف اجلهاد مث عاد إىل اليمن ومل يكن آنذاك ترتيب للعرب ومك

 .وال معسكرات وال بيوت ضيافة إذ مل نكن قد أنشأنا مكتب اخلدمات بعد

ولكن النفوس اليت تتذوق حالوة اجلهاد ليس من السهل عليها أن تعود إىل حياة رتيبة ال 

لطعام وشكل اللباس وأحسن حاالا الدراسة يف كتاب ترتفع اإلهتمامات فيها عن نوع ا

 .ديين يف مسجد من املساجد أو داخل غرفة مقفلة

وبدأ احلنني إىل أرض النزال يعاوده ويشده ويؤرق عليه أجفانه ويقض عليه مضاجعه فعاد 

مث أفىت له بعض األحبة واملتعلمني أنه البد أن يدرس , مرة أخرى ورابط يف جبهات خمتلفة

وهنا بدأ يراوده أمر مالزمة كتب العلم مع خدمة , علم الشرعي حىت يكون عاملا  داعيةال

 .والذب عن جنابه, والقيام حبملة إعالمية له والذود عن حياضه, ومجع املال له, اجلهاد

ويف السعودية ألقى عبد اهللا عصا ترحاله ودخل الكلية وبدأ ببناء نفسه :  يف كلية الشريعة

كان الكتاب ال يفارقه يف املعسكرات فكثريا  ما كنت أجده حيمل كتاب  ولقد, علميا 

األذكار للنووي وبعض كتب ابن القيم كالوابل الصيب أو اجلواب الكايف ملن سأل عن 

وحيثما حل إما أن جتده واعظا  يلقي دروسه أو مستمعا  مصغيا  يلتقط .الدواء الشايف

 .عز وجلـ-تاليا  لكتاب اهللا  أطايب الكالم كما يلتقط أطايب التمر أو



وكثريا  ما كان  -حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا -وكنت تلمس فيه الورع 

 .عن عذاب القرب وعن النار واجلنة, يتكلم عن اآلخرة

فكان الشيخ عمر سيف متخصصا  بوصف اجلنة وحورها وقصورها وغرفها وكان عبد 

 . بعذاب القرب وأهوال القيامةاهللا النهمي يكاد يكون متفردا  بالتذكري

 :العودة إىل اجلهاد

وقبل سنة ونيف تقريبا  ألقيت حماضرة يف جدة يف مسجد األمري سلمان وسج لت 

: فسمعتك تقول فيها: احملاضرة بالفيديو واستمع عبد اهللا النهمي إىل احملاضرة قال

قال ) ن خسراجلهاد األفغاين سوق عقد وكاد ينفض ربح فيه من ربح وخسر فيه م(

 .فهزتين هذه الكلمة وعزمت على تطليق اجلامعة ثالثا  ال رجعة فيها

وشد عبد اهللا النهمي رحاله وأقبل إىل اجلهاد وتوجه إىل صدا حيث متسك به أبو برهان 

مث , مث شده أبو عبد اهللا إىل املأسدة حيث يعظ ويوجه, يريده أن يكون داعية عنده

 .ستوخو) املأسدة(تردد بني جاجي 

وتسابق أبو عبد اهللا وأبو احلسن على النهمي فكل يريد أن يشده إىل جهة : مث إىل قندهار

فأبو عبد اهللا يدفعه للذهاب إىل قندهار ألا خالية من داعية ناضج يلتف الشباب حوله 

وأما أبو احلسن فيود لو يأخذه معه إىل كابل , وحرص على إرساله ولو ملدة أسبوعني

 .وفاز أبو عبد اهللا بإرساله إىل قندهار, ب اجلهادليكون رفيق در

وعاد النهمي من قندهار إىل ننجرهار حيث اشتعلت النار وزاد األوار : إىل جالل آباد

وهناك كانت رحلة اخللود وبينما النهمي يف هجوم . واضطرب اخلضم ومحي الوطيس

رؤوس واندحار على مطار جالل آباد الذي شهد على أسواره وداخل ساحاته حصاد ال

 :الكفر

 ملا حتكمت األسنة  فيهــــــم         جارت وهن جيرن يف األحكام

 فتركتهم  خلل  البيوت   كأمنا         غضبت رءوسهم على األجسام

شعبان سنة ) 81(وكانت املنية تنتظره على األسوار وكان ذلك يوم السبت 

ن يتلو القرآن أثناء اهلجوم بينما كا) م9891(مارس سنة ) 52(املوافق ) هـ9041(



جاءته قذيفة اهلاون فأصابته شظية يف رأسه فنال ما كان يتمناه وحاز الشهادة ونرجو اهللا 

قد أذن لروحه أن تكون يف حواصل الطيور اخلضر  وأن يكون, عز وجل لنا وله القبول

 .اليت تسرح يف اجلنة حيث شاءت مث تأوي إىل قناديل حتت العرش

اللهم ال جتعل ذنوبنا سببا يف حجز الشهادة : (كان النهمي يردد يف دعائه:  الدعاء اجلميل

 .ولعل اهللا قد استجاب دعاءه ولب ى أمنيته  وحقق رغبته, )عنا

 :إىل أهله وذويه) أيب مسلم الصنعاين(وصايا الشهيد 

به بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصح: إىل األهل واإلخوان

 :أما بعد.. ومن وااله

فهذه وصييت أكتبها خبط يدي يف يوم اجلمعة من شهر شعبان يف السادس عشر منه من 

 .السنة اهلجرية ألف وأربعمائة وتسعة هجرية

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات 

ضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال   اهللا أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له ومن ي

 :وبعد, وحده  ال شريك له وأشهد أن حممدا  عبده ورسوله ص

ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي :  فهذه وصييت أكتبها خبط يدي امتثاال  لقول النيب ص

أوصي أهلي وإخواين يف اهللا تعاىل : فيه يبيت ليلتني إال  ووصيته مكتوبة عنده  فأقول

يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه (قال تعاىل , قوى اهللا تعاىل واجلهاد يف سبيلهبت

وأن يضعوا حديث رسول اهللا ص نصب ) الوسيلة وجاهدوا يف سبيله لعلكم تفلحون

أعينهم والذي نقله إلينا أئمة احلديث عن الصحايب اجلليل عبادة بن الصامت وهو يوضح 

بايعنا رسول   -رضي اهللا عنه-قرون النيب ص قال عبادة بن الصامت ما بايع عليه خري ال

, وعلى أثرة علينا, واملنشط واملكره, يف العسر وايل سر, على السمع والطاعة, اهللا ص

, إال أن تروا كفرا  بواحا  عندكم من اهللا تعاىل فيه برهان, وعلى أن ال ننازع األمر أهله

 . خناف يف اهللا لومة الئم  متفق عليهال, وعلى أن نقول باحلق أينما كنا



مع أين ال أستحق -وأوصي إخواين يف اهللا ااهدين إذا من  اهللا علي بالشهادة يف سبيله 

ولكن هذا من باب إحسان الظن باهللا عز  -اجلرح يف سبيل اهللا تعاىل فضال  عن الشهادة

 .)أنا عند حسن ظن عبدي يب(وجل 

نوين يف مكان استشهادي وأن ال أنقل إىل باكستان وأن ال فأوصي إخواين يف اهللا أن يدف

 .يرتفع قربي عن األرض مقدار شرب

 .وأستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه

أمري اإلخوة العرب أن متنع أن ي كتب عـين يف  ) أسامة بن الدن(وأوصيك أبا عبد اهللا 

نا حجيجـه عنـد اهللا   ومن خالف ذلك فأ, جملة سواء اجلهاد أو البنيان أو تنشر صوريت

 .وسالم اهللا عليكم ورمحته, تعاىل

 :إىل أفراد العائلة

 :بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن وااله وبعد

 .والدي الكرمي ووالديت احلبيبة وأخي الشقيق وأختاي الشقيقتان

عاىل فرض علينا اجلهاد يف سبيله تعاىل وبعد فإن اهللا ت.. السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى (كمثل فرض الصالة والصوم واحلج قال تعاىل 

أن تكرهوا شيئا  وهو خري لكم وعسى أن حتبوا شيئا  وهو شر لكم واهللا يعلم وأنتم 

اد يف فمن فضل اهللا سبحانه وتعاىل على املسلمني أن فتح هلم باب اجله) التعلمون

وعندما د عي املسلمون , أفغانستان املسلمة بعد سنوات طويلة من انقطاع هذا اخلري

للجهاد ضد أعداء اهللا املالحدة الذين ينكرون وجود البارئ سبحانه وتعاىل فلىب من لىب 

 .هذا النداء

نويب فاهللا يعلم أنين أتيت إىل أفغانستان بقناعة واطمئنان سائال  اهللا تعاىل أن يغفر يل ذ

 .الكثرية بذهايب إىل أفغانستان للجهاد يف سبيله

ال جتزعوا إذا وصلكم نبأ استشهادي فهو أجلي كتبه اهللا تعاىل علي  .. فيا والدي ووالديت

ويؤمر امللك بكتب رزقه وأجله وشقي أو :  قبل أن أخرج من بطن أمي قال النيب ص



تدري نفس بأي أرض متوت  وما تدري نفس ماذا تكسب غدا  وما(سعيد  وقال تعاىل 

 .)إن اهللا عليم خبري

فاهللا اهللا أن تتربموا من قدر اهللا فأنا أبرأ إىل اهللا تعاىل من النياحة وشق الثياب والدعوى 

بدعوى اجلاهلية وإذا جاء اخلرب افرحوا واسألوا اهللا تعاىل أن يتقبلين يف الشهداء الصادقني 

للشهيد يف سبيله تعاىل  للشهيد عند اهللا سبع  فإن النيب ص يقول يف األشياء اليت تعطى

خصال يغفر له يف أول دفعة من دمه ويرى مقعده من اجلنة وجيار من عذاب القرب ويأمن 

من الفزع األكرب وي حلى حلة اإلميان ويزوج باثنني وسبعني زوجة من احلور العني 

ل عند اهللا حىت حيقق اهللا ويشفع يف سبعني إنسانا  من أهله  فأكثروا من الدعاء يل بالقبو

البشرى وأنا أعدكم إن تقبلين يف الشهداء ويرضى عنكم أن أشفع يف املقدمة يف أيب وأمي 

 .إىل أن يشاء اهللا... وأوالدي وزوجيت وإخواين

يا أمي ال تبكي علي   بل افرحي وامحدي اهللا أن ابنك مل ميت على فراشه ومل ميت حتت 

والذي نفسي بيده لوددت :  تعاىل كما متىن الرسول صعجالت السيارات بل لقي اهللا 

أين أقتل يف سبيل اهللا مث أحيا فأقتل  فادعوا يل وال تقولوا يوه لو بقى عندنا ومل يذهب إىل 

أفغانستان ملا وقع له شئ فهذا ال جيوز ألن األجل بيد اهللا واملوت مىت يريد اهللا فاللهم 

 .ؤمننيانصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك امل

 .واكتبنا اللهم يف عداد الشهداء يا رب العاملني

 :وصية إىل العم صاحل

 آمني..إىل عمي الكرمي صاحل بن صاحل فاضل حفظه اهللا ورعاه

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

أكتب لك هذه الرسالة أو الوصية من حتت أزيز الرصاص وأنا متوجه إىل إحدى العمليات 

صالة العصر من يوم السبت السابع عشر من شعبان فأوصيك أوال  يف جالل آباد بعد 

ونفسي بتقوى اهللا تعاىل والعمل بطاعته والتزود للدار اآلخرة واإلكثار من قراءة القرآن 

واإلكثار من ذكر اهللا وأداء الصلوات يف أوقاا يف املسجد وقيام الليل والتفقه يف دين اهللا 

 .تعاىل



بأن تربيهم تربية إسالمية فأنت بعد اهللا تعاىل خليفيت فيهم فإذا وأوصيك بأوالدي خريا  

كربت مسيه فزوجها ملن يتقي اهللا وكذلك مرمي وعبد الرمحن إن استطعت أن حتفظه القرآن 

 .فلك من اهللا األجر واملثوبة

 وإىل ملتقى إن شاء اهللا تعاىل يف جنات عدن عند مليك مقتدر

 :إىل زوجيت

اهللا عليك ورمحته أنا أعلم بأنك إن شاء اهللا تعاىل لن جتزعي عندما زوجيت الكرمية سالم 

تعلمني باستشهادي إن شاء اهللا تعاىل ألنك كما أحسبك تعلمني أنه قضاء اهللا وقدره 

فاسأيل اهللا تعاىل أن يتقبلين يف الشهداء وأوصيك بسمية ومرمي وعبد الرمحن خريا  

كر اهللا تعاىل ومن قراءة القرآن وأداء فجاهدي فيهم تؤجري وأوصيك باإلكثار من ذ

الصلوات يف أوقاا وقيام الليل واالبتعاد عن االس اليت تشغلك عن ذكر اهللا تعاىل 

وابتعدي عن رؤية التليفزيون ومساع الراديو واليت فيها التمثيليات واشتغلي مبا يقربك من 

 .اهللا تعاىل

متوت إال  بإذن اهللا كتابا  مؤجال  ومن  وما كان لنفس أن(يقول تعاىل : زوجيت الكرمية

 .)يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب اآلخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين

فكلنا سيموت فأسعد السعداء من يتقبل اهللا شهادته وخيرج من الدنيا واهللا تعـاىل عنـه   

 .راض

ذلك وتصربينهما فواهللا أخريا  إن استطعت أن تكثري من زيارة الوالدة والوالد فلك أجر 

إن تقبلين اهللا يف الشهداء فليست مصيبة وأنا ظين باهللا سبحانه وتعاىل خريا  أسأل اهللا تعاىل 

 .أن جيمعين بك يف اجلنة وأن جيعلك ممن أشفع فيهم

 .وآمل منك املساحمة, أخريا  استودعك اهللا الذي ال تضيع ودائعه

 زوجك املقصر يف حقك

 )أبو مسلم(د اهللا بن حممد النهمي عب: الفقري إىل اهللا

 )م9891) (آذار(مارس ) 32(, )هـ 9041(شعبان ) 61(اخلميس 



 .)حذف من الوصية األشياء املتعلقة بالتركة وبعض األمور البسيطة اخلاصة: (مالحظة

 

 

 

 

 

 

 

 )علي عبد الفتاح(أبو اليسر  

 يف مصر) املنيا(أمري اجلماعة اإلسالمية مبحافظة 

 

 :ملنياقضى شيخ ا

وهل بقي ? وأي شاب يف احملافظة مل يفخر بذكرك? مل يسمع بامسك) املنيا(أي بيت يف 

ماذا صنعت مع إخوانك حىت اختفت ? للطاغوت شرطي مل يقتف أثرك وجيد يف طلبك

لقد سددت األبواب على النصارى الذين ? )املنيا(اخلمور واملشروبات الكحولية يف ساحة 

 .يع الكحوليتاجرون بعقول الناس بب

اللذين هزما أمام قوة احلق ? وماذا عن املناظرة اليت جرت بينك وبني املفيت ووزير األوقاف

لقد سج لت املناظرة , اليت ز األركان وبثبات الكلمة الطيبة اليت تأخذ مبجامع القلوب

 .على شريط الفيديو والكاسيت فسرت بني أيدي الناس سريان النار يف اهلشيم

املناظرة يوما  مشهودا  حضره مجع غفري وخضم متالطم من مجاهري الناس لقد كانت 

ليت الدولة تقتلكم كلكم : (وعندما شعر املفيت باهلزمية خرج عن طوره وبدأ يهذي قائال 

 .)!جهاد وأمر باملعروف: حنن نستجدي اخلبز من أمريكا وأنتم تقولون

وماذا أصام من ? ورثة األنبياء أو  تصدق أن هؤالء? أي درك هبط إليه العلم ؤالء

 ?ضياع حىت وصلوا إىل هذا املستنقع اآلسن من حطام الدنيا



واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا (

لرفعناه ا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو 

 )تركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرونت

 )671: األعراف(

إن الذين يكتمون ماأنزلنا من البينات واهلدى من بعد ما بيناه للناس يف الكتاب أولئك (

يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون إال  الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا 

 )اب الرحيمالتو

 )061ـ951: البقرة(

 .املالئكة واملؤمنون) الالعنون( -املراد ب: قال قتادة والربيع

هم احلشرات والبهائم يصيبهم اجلدب بذنوب علماء السوء الكامتني : وقال جماهد وعكرمة

وجاء يف حديث حسن رواه ابن ماجه عن الرباء بن عازب أن رسول اهللا ص , فيلعنوم

 . 2/681دواب األرض  انظر تفسري القرطيب ): نونالالع(قال عن 

 ولو أن أهل العلم صانوه صام             ولو عظموه يف النفوس لعظما

 ولكن أهانوه فهان ودنســــوا              حمياه باألطماع حىت جتهمـــا

الناس  والتف, وبعد هذه املناظرة برز األخ علي عبد الفتاح وذاع صيته: آمنا برب الغالم

 .)آمنا برب الغالم(حوله قائلني 

وهنا رأت الدولة أنه البد من تصفية الشيخ علي أو إلقائه يف غياهب السجون :  املطاردة

فهموا يف طلبه وجدوا يف أثره وبدأوا يعتقلون كل من له صلة به حـىت  , ردحا  من الزمن

ر وزير الداخليـة  وغي ? أم قبضوا على قرابة مخسمائة شخص ولكن أن ى هلم بقبضه

 .مدراء األمن الواحد تلو اآلخر حىت غي ر أربعة لفشلهم يف القبض عليه

وبدأت صحف املعارضة تتندر هازئة بالدولة متحدية إياها أن تلقي القبض على الشـيخ  

 .علي

 .ومل ينم يف الليل قرابة ستة أشهر حىت ال يؤخذ على حني غرة



النظام احلي  الذي يربض فيه هذا األسد فقفز من  وذات ليلة داهم: نصراين يؤويه يف بيته

منزل إىل سطح منزل جماور فرأى كوة يف السطح فأراد أن ينزل منها وإذا بصاحب البيت 

وإذا به بيت نصراين وطمأنـه النصـراين   ) انزل يا شيخ علي: (يضع له كرسيا  ويقول له

 . ت ألن صاحبه ليس مسلماالبي وقدم إليه التحية فاقتحم البوليس الدور كلها دون هذا

بعد مقتل السادات أودع علي وإخوانه السجن وعلى ): م4891مـ1891(السجن من 

فلم يعودوا إىل بيوم بل إىل املساجد ) م4891(أثر أحداث أسيوط واملنيا مث خرج 

 .يعاهدون الناس على مواصلة الطريق وعادت الدعوة من جديد إىل املنيا

علم الشيخ علي أن شاحنتني حمملتني باخلمر ): اخلمر(يل والراح حمالت اخلنا وحانات الل

يف طريقهما إىل املنيا فأعد هلا كمينا  مع إخوانه وعندما مرتا بدأ يطحنها حىت إذا آذن 

, وأخذوا يهامجون حمالت اخلنا والرقص, الفجر بالبزوغ كانوا قد حطموها عن آخرها

وجدوا حمال  خيالف الشرع دلوه عليه وصار الشعب كله عيونا  للشيخ علي فحيثما 

 .فيجهز عليه

وأصبحت هذه املساجد حمط أنظار الناس ووثق الناس : مساجد الرمحن واخلالفة واجلهاد

بالشيخ علي وإخوانه حىت صاروا يدفعون هلم زكاة أمواهلم وفطرهم فكانت الشاحنات 

اء وكم من مرة صودرت تصطف بباا لتحمل املواد الغذائية واأللبسة وتدور على الفقر

 .وسجن الشباب من احلكومة

خطبت اجلمعة , وأخذ يعد نفسه للقتال, وأخريا  وصل إىل أرض اجلهاد يف أفغانستان

ذات مرة وبعد اخلطبة جاء وجلس جبانيب ولفت نظري إىل نقطة يف اخلطبة فأحببته منذ 

مصر وحاول أن يدخلها مث عاد إىل , اللحظة األوىل اليت رأيته فيها دون أن أعرف الرجل

 .ولكن اغلقت دونه األبواب فجاء بأهله من األردن وعاد إىل أفغانستان

إين اغبطك على هذا املكان وليتين ادفن جبوارك  هذه ) الصنعاين(هنيئا لك يا أبا مسلم 

عبد اهللا النهمي الذي أحبه مبلء قلبه وكأنه يقرأ قدره ) قرب(عباراته كلما مر   على جدث 

 .شعبان املاضي) 51(بعد استشهاده يف . ر إذ أن أبا مسلم دفن قرب جالل آباداملسطو



كان أبو اليسر على حافة اخلندق جبانب ) هـ9041(ويف السادس من رمضان سنة 

يا أيها الذين (وكان غالبا  يذكر إخوانه بقول اهللا عزوجل ) 21إم .يب(رامجة الصواريخ 

ما أرى : ويذكر قول ابن القيم فيها) م ملا حيييكمآمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاك

فأصابته ) قذائف اهلاون(وبينما كان يقرأ القرآن جاءت نازعة األرواح , احلياة إال باجلهاد

شظية فاستشهد على الفور وإخوانه جبانبه يف اخلندق وبعد ألي تساءلوا أين أبو اليسر 

بالشهادة الكربى ال شهادة األدب  ومضى ابن الثالثني عاما , فخرجوا وإذا به مسج ى

 .العريب الورقة اليت حيملها من اجلامعة

الذي أرهب الدنيا يف حياته وهزها , املفتول عضال , ذا اجلسد الفارع طوال 

وهكذا مضى شيخ املنيا فسالم عليه يوم تقدم وتأخر الناس ويوم ضحى , باستشهاده

 .وجنب الناس ويوم باع وضن الناس

 يعد البخل  من  جنب             وهو اجلواد يعد اجلنب من خبـــلهو الشجاع 

 لقد رأت كل عني منك مالئهـــا              وجربت  خري  سيف  خرية الدول

وقد كان علي شاعرا  وكتب يف السجن أنشودة عذبة عن القدس وحلنها بلحن جيد 

احلبيبة كلنا نفدي  لبيك ياقدس(وقد مسعت الشباب املصري ينشدها وامسها , مجيل

 )احلمى

ذه الكلمات النابعة من صميم فؤاده ودع : كلمات الوداع للشعب األفغاين املسلم البطل

 :الشعب ذه التحية

 .دقات قليب تف حببكم وحبب اخلنادق والبنادق

نعم أنتم شعث مغربون ولكن قلوبكم رقيقة وهي أقرب إىل الرمحن من أهل املدائن 

 .والعواصم

يذكركم املستضعفون ويهتفون ? أتعرفون من يذكركم; يت أهل الرباط أنتم ما نسيتمأحب

: أصبح لإلسالم جماهدون وعندما يسأل اليتيم أمه الثكلى عن أبيه ويلح يف السؤال ويقول

, أنتم األسد الغضاب, ترجى) بعد اهللا(مىت رجوع أيب أو مىت الذهاب فعندها أنتم اآلمال 

 .لم ويطول نستشرف الفجر بني قسمات جباهكم املغضبةوعندما يشتد ليل الظ



 )ويأىب اهللا إال   أن يتم نوره ولو كره الكافرون(

 )23: التوبة(

 .وأرجو اهللا أن جيمعنا به يف الفردوس األعلى

 :)عابد الشيخ حممد(الراكب املهاجر الشهيد 

هل من : آباد تقولوجالل , وخرية القوم قد ذهبوا يف هذا الشهر, صفوة الدعاة قد قبضوا

أما يكفيك ما , أمل ترتو ياأرض ننجرهار من دماء األطهار, مزيد لوقود معركة اإلميان

 .كفاك فقد أخذت فلذات األكباد ومهج األرواح.. كفاك? ابتلعت من جثث األطهار

وبعد عابد بيوم واحد اختطفت يد املنون علما  ثالثا  ... مث تبعه عابد.. رحل أبو مسلم

 )علي عبد الفتاح(اليسر  وهو أبو

أهي بلوشستان اليت ? وكم من أرض ستستغفر لك? كم من العيون ستبكي عليك يا عابد

أم ? أم الكويت اليت درجت على أرضها وترعرعت بني جنباا? متت إليها أصال  ونسبا 

قطر اليت خترجت من جامعتها من ذا الذي ال يعرف هذا الفىت الذي درس يف معهد اإلميان 

 ?ومن ذا الذي دخل كلية الشريعة يف قطر وال يسمع ذا الضرغام? الديين يف الكويت

 كذا فليجل اخلطب وليفدح األمر       فليس لعني مل يفض ماؤها عذر

 ?أي لسان ال يلهج بالثناء عليك باخلري ممن خربك? أي عني ال تبكيك ممن رأوك

خلليج حىت يعرفك الكثريون الذين وهكذا كتب اهللا لك هذا التطواف الطويل يف أرض ا

أراد اهللا م اخلري لعل اهللا حييي بذكرك موات القلوب وينقذ بسريتك كثريا  من ضالل 

 .الدروب

وهو يف الرابعة والعشرين ) م5891(ودخل كلية الشريعة يف قطر وخترج منها : الدراسة

م حتت هواء ولكن نفسه تأىب عليه أن ينع, من عمره مث عمل مدرسا  يف مدارسها

املكيفات وأبناء دينه حيصدون بنار الرشاشات وأطفاهلم ميوتون يف حر الصيف يف بيشاور 

مبعدل مائة يوميا  أحيانا  وأن ى ألسد أن يقبل العيش مقيدا  باألصفاد يف حديقة 



حيث ) عرينه(البد أن حيطم القيود ويعود إىل غيله ? احليوانات ويعرض على الناظرين

 .سودالضراغم واأل

بعد أن سبقته فروع الشجرة الطيبة ) م7891(وتزوج عابد وقدم إىل أرض اجلهاد سنة 

ودق  أطناب خيمته ) املهندس خريج أمريكا(وخالد ) مدير جلنة الدعوة(زاهد ) أشقاؤه(

 .على باب الشيخ سي اف وأصبح ظله الذي ال يفارقه وطيفه الذي ال يباعده

تذوق حالوة اجلهاد مل يطق الصرب بعد أن طفح الكيل وعمل يف البنيان املرصوص وعندما 

وكانت لفتة موحية , فوجه رسالة عتاب مجيلة إىل مشاخيه الذين تلقى العلم على أيديهم

ومشاعر فياضة مفعمة بالعاطفة , مع أدب جم) عفوا   شيخي: (معربة حتت عنوان

 .واحلب

إليها الشيخ سي اف الرحال  وكلما اشتدت املعارك وزاد ضرامها وشد: يف خنادق القتال

 .جتد حوله من  أركانه الذين ال يفارقونه خالد وعابد ويلحقهم أحيانا  زاهد

وكنت امسيه , وقد سعدت خبالد فترة آخر معركة ضخمة يف جاجي بضعة عشر يوما 

السكرتري فكان يستمع إىل القرآن وقد حاولنا أن نطبق منهج الصحابة يف تالوة القرآن 

والثاين , الفاحتة إىل املائدة) الفاءـامليم(من : أي ختمة يف مدة أسبوع أوهلا )فمي بشوق(

) بـش(الرابع ) يونس إىل بين إسرائيل) (يـب(والثالث ) يونس -املائدة) (مـي(من 

) وـق(السادس ) الشعراءـوالصافات) (شـو(اخلامس ) الشعراء-اإلسراء (

 .)قـالناس(السابع ) والصافاتـق(

وأبو , أخريا  إىل جالل آباد ويف هجوم على املطار حيث انطلق اخلمسة عابدو:  الشهادة

 .وسراقة الشرقاوي, وصخر الصخري, وأسامة األزبكي, اليمين) أبو طارق(الفضل 

) أسد يقود احلرب بقدم واحدة(وأراد العرب أن يتقدموا الصفوف فضن م القائد خالد 

وسار مخسون من ااهدين األفغان وبعدهم العرب يتأخرون عن األفغان مجيعا  : فقال

مجيعا  ويف نفس الطريق سار اخلمسة ولكن احلذر ال يغين من القدر فعثرت قدم صخر 

فانفجر اللغم وسقط عابد ولفظ ) جمموعة ألغام مربوطة مع بعضها(خبيط للغم مشرك 

 .روحه لتوه وجرح اجلميع عدا أسامة فكله جراح



 ت        فكيف وصلت أنت من الزحامأبنت  الدهر  عندي  كل  بن

 جرحت  جمرحا   مل  يبق  فيــه       مكان للسيوف أو السهـــــام

أما األخريان فقد قضيا حنبهما علـى  ) وصخر, وسراقة, أبو طارق(ومحل اجلرحى الثالثة 

وأما أبو طارق فقد وصل مستشـفى الفـوزان   ). جالل آباد(الطريق ودفنا يف ننجرهار 

وكنت الساعة الثانية عشـرة لـيال  يف   ) ساق مهشم العظام ساقا  وساعدا مكسور ال(

 .)أبوطارق(املستشفى وإذا بأيب الفضل 

) أبو طارق(وحول الناقلة اليت ينام عليها أبو الفضل : مشهد عجيب من الصرب والرجولة

: زاهد(اليماين اكتنفناه جمموعة من أطباء املستشفى والدكتور عبد اللطيف وأبو حفص 

ومن , لغم أصابنا فاستشهد عابد: قال? فسألته ماذا وراءك يا أبا طارق) شقيق عابد

ونظرت إىل وجه زاهد , قال القطري الذي أصله من بلوشستان وعاش يف الكويت? عابد

وكأن األمر ال يعنيه فاستلمت الكالم , وقد مجدت الدموع يف عينيه والكلمات على شفتيه

نعم لقد قضى على الفور أمامي ورأيت : قال? د استشهدأأنت رأيت عابدا  بنفسك ق

إن اهللا ينزل الصرب على قدر ) (زاهد(معىن احلديث الصحيح مفسرا  على وجه أيب حفص 

 .)املصيبة واملعونة على قدر املؤونة

, رمضان شيعت جنازة عابد مبوكب) 6(ويف اليوم التايل الثالثاء :  على مقربة الشهداء

والشيخ سي اف ال يتمالك نفسه من البكاء وعرباته طل , نوحرس الشرف مصطفو

غاصة بااهدين عربا  وأفغانا  وودعه حممد ) املقربة(وكذاك حممد ياسر واجلبانة , سبال 

-وهكذا مضى عابد وترك زوجته وطفليه , ياسر بكلمة مث الشيخ سي اف مث تكلمت

  :صهيب أكربمهاـ

 سفارك هذا تاركي ال أباليا    يقول صهيب ملا رأى طول رحليت     

ومع اخلالدين رحل الراكب املهاجر وصاحبته القلوب ونرجو اهللا أن جيمعنا به يف 

 .الصاحلني

  :)حممد خلف الصخري(بالل املأسدة 



إنشاء مأسدة األنصار ) أسامة بن الدن(يف الطائف نشأ وترعرع وعندما بدأ أبو عبد اهللا 

, ة وأعجب ا أي ما إعجاب وأرسله أبو عبد اهللا داعية هلاأقبل إليها شاب امسه أبو حنيف

وكان أبو حنيفة يسكن الطائف فأول من استرعى انتباهه شباب الطائف فعرض الفكرة 

 بالل(على جمموعة من الشباب فأقبلت جمموعة يف عمر الورود كان من بينهم صخر 

جد قاسية على النفوس لقد بدأ  ولقد كانت السنة األوىل اليت أنشئت فيها املأسدة) املأسدة

أبو عبد اهللا مسريته يف املأسدة يف الشتاء وكانت الثلوج تغطي اجلبال وال تستطيع وقت 

 .الضحى أن خترج إىل الشمس الساطعة ألن برودة اجلو أكرب بكثري من حرارا

ركعتني يف احلرم املدين واستخار وانشرح ) صخر(صلى : اإلستخارة يف احلرم النبوي

ولقد كانت النقلة بعيدة واخلطوة واسعة والفرق هائال  بني كلية احلديث , دره للقدومص

سواء يف اجلو , املدينة املنورة اليت كان يدرس فيها صخر وبني جاجي/يف اجلامعة اإلسالمية

 .أو يف الطعام

وكانت بداية موحشة ألا ابتدأت مبجموعة من الشباب ولذا مل ميض عليه كثري وقت 

ضاقت نفسه واستوحشت لألهل واخلالن فغادر املأسدة وعاد إىل الطائف ولكن أن حىت 

أم يف سيارة فارهة ? أجيدها يف قطعة حلم? ى له أن جيد لذة احلياة احلقيقية وحالوة العيش

 ?بعض األصحاب أو نزهة على اهلدى مع

وشتان ,  اجلهادلقد أضحت احلياة يف نظره فارغة ال جيد فيها تلك احلالوة اليت تذوقها يف

ويتنسم شذاها األخاذ , شتان بني حياة يف ذروة سنام اإلسالم يستروح أرج احلياة الطيبة

إنـه  , النفاذ وبني حياة أرقى ساعاا الروحية اجللوس إىل كتاب إسالمي مع بعض األحبة

الفرق اهلائل بني من يأكل العسل بنفسه وبني من جيهد نفسه يف قراءة جملد عـن فوائـد   

 .لعسل وطعمه ولذتها

عاد صخر مرة أخرى وواصل املسرية مرة أخرى مع ليوث مأسدة األنصار وعندما كثـر  

الشباب العرب أصبحوا يواجهون صعوبة املرور على الطرقات العامة املؤدية إىل املأسـدة  

فكنا خنفي أنفسنا بأنواع األلبسة األفغانية وعمامام الضخمة وحناول أن نـتعلم بعـض   

ت اليت ميكن أن متوه على البوليس الباكستاين الذي يتلقى األمر تلو األمر أن يضيق الكلما



على العرب ومينعهم من املرور بعد تلك الضجة الكربى اليت يدير رحاها اليهود وحيذرون 

 .الغرب والشرق من مغبة إحياء اجلهاد اإلسالمي فوق أرض أفغانستان

 .نتا  كبريا  حىت نتخطى نقطة البوليسومرت علينا سنتان شديدتان كنا نواجه ع

وتزداد العقبات إذا كان ضابط املركز شيعيا  أو شيوعيا  أو قوميا  أو من األحزاب 

وكنا , وكلما هدأت ضجة علينا أثارت السفارات العربية ضرام نار املعركة علينا, الالدينية

 .منشي األميال يف اجلبال حىت نتخطى نقطة بوليس

أرى الفتاة الفرنسية أو األمريكية وهي متر آمنة مطمئنة على هذه النقط وكنت :  مقارنة

البوليسية ولو م ست بأدىن سوء قامت الدنيا وما قعدت تتوىل سفارا يف إسالم آباد 

أما , هذه وظائف السفارات الغربية, املرافعة ضد باكستان أمام احملافل الدولية وغريها

ييق على العرب ومطاردم مع االستخبارات الباكستانية السفارات العربية فوظيفتها التض

 .وبوليسها

ومهما أخفى صخر نفسه فلونه شاهد عليه فكان إذا اشتدت به األزمة :  دعاء صخر

اللهم افتح جهادا  يف منطقة كالسودان : (وأرجع من الطريق رفع يديه إىل السماء قائال 

معهم وإذا جاء إخواين العرب هناك  أو الصومال من ذوي البشرة السوداء حىت أجاهد

 .)يذوقون ما أذوق اآلن

 .وذهب إىل قندهار حيث سخونة احلديد وضرام النار ومكث فترة مث عاد:  إىل قندهار

ويف جالل آباد وقرب املطار يتوجه مع عابد الشيخ وأسامة األزبكي :  إىل مثواه األخري

): قائد من تنظيم يونس خالص(خالد  فقال هلم, وسراقة وأيب الفضل اليماين حنو عملية

العرب ال يتحركون إال يف األخري وسار أمامهم مخسون أفغانيا  واصطدم صخر خبيط 

وكسرت قدم أيب ) وصخر, وسراقة, عابد(اللغم وانفجر اللغم وأودى حبياة الثالثة 

ا  ونرجو اهللا أن يتقبلنا مجيع -عز وجل-وهكذا مضى صخر مع أصحابه إىل اهللا , الفضل

 .يف الصاحلني

  فدتك اخليل وهي مسومات          وبيض اهلند وهي جمردات

 ) السيوف: معلمات   بيض اهلند: مسومات(



 :)سعد خالد اخلالدي(سراقة  

هناك يف املنطقة الشرقية يف , من القبيلة اليت تعرف صولتها وشجاعتها وأصالتها العرب

 :يمة وكأن بعض القوم يردد لسان حاهلمحيث الرجولة األصيلة والفطرة السل) الثقبة(

 وإين ملن قوم كأن نفوسهــــــم         ا أنف أن تسكن اللحم والعظما

اليت أسفرت عن نصر باهر مؤزر تنزل ) هـ7041(وبعد معركة املأسدة رمضان سنة 

من السماء أصبحت اجلموع تفد أفواجا  للجهاد وضاقت طاقاتنا عن اإلعداد والتوجيه 

سكرات التربية يف صدا وغريها بدأ سراقة مسريته وكان حمبوبا  لدى إخوانه إذ ال يف مع

 .تكاد االبتسامة تفارقه

, بذلته وأخذ بذلة محزة -أحد إخوانه ااهدين-وقبل فترة أعطى محزة : إحساس داخلي

حىت يتذكر أحدنا اآلخر بعد استشهاده خاصة بعد أن استحر القتل بالشباب : وقال

 . جالل آبادالعرب يف

ويف نفس الوقت ويف األيام الثالثة األخرية اليت سبقت استشهاده كانت والدته تتصل يوميا  

ببيشاور تريد أن تسمع صوته فجاءها نعيه وكان وقع اخلرب على نفسها شديدا  فوقعت يف 

 .احلال هي ووالده إذ مل حيتمال صدمة النبأ املروع فنقال إىل املستشفى

 فؤادي لوعة       وأصد عنك ووجه ودي مقبل أحنو عليك ويف

كما  -إن تقبله اهللا-لقد هاهلا خرب اإلستشهاد وإن كان فيه عز الدنيا ومقام اآلخرة األمني 

 . حنسب وال نزكي على اهللا أحدا

 وإذا طلبت وصال غريك ردين        وله  إليك وشافع لك أول

يكن شخصا  عاديا  لقد كان شخصية  لقد هزها احلدث املزلزل وحق  هلا ألن سراقة مل

ولقد كان أمريا  ملنطقة مثر خيل ولكنه أحل على , قيادية ورجال  يف زمن عز  فيه الرجال

وكما جاء يف األثر , أيب عبد اهللا بالتقدم إىل خط النار األول ودفعه أبوعبد اهللا وضن به

ولكن األسود , )نفسكسيفك ومتعنا ب) أغمد(يا أبا بكر أشم : قول الرسول ص أليب بكر



وكيف ترضى أن تبقى قيد أميال عن أتون مضطرم فهي تتفلت وتلح , ال تطيق القيود

 . وترجو وتأمل من األمري أن يفلتها ألا ال تستطيع إزاء املعارك احملتدمة صربا

  تلقاه يقطر سيفه وسنانه        وبنان راحته ندى وجنيعا

ل آباد ويف مقربة الشهداء العرب على بوابة خيرب وهكذا سار إىل مثواه األخري يف جال

 .دفن سراقة جبانب صخر وأيب مسلم الصنعاين) طورخم(

 :)خالد بن معال األمحدي احلريب(أبو بدر احلريب 

يف البيت املضياف الذي ال خيلو من ضيوفه صيفا  : ال رجوع إال  بفتح كابل أو الشهادة

 احلسن املدين الذي جياورين تعرفت على شاب يف بيت أيب, عائالت وأفرادا, وال شتاء 

ويف اخليمة اليت أقامها  -كما حنسبه وال نزكي على اهللا أحدا -صادق اللهجة , أمسر اللون

لنصلي ا تعرفت على أيب بدر وكان قد حضر مع ) وائل جليدان(أبو احلسن املدين 

 بإمكانية قدومه إىل صديق له مع زوجيهما للجهاد وقضى إجازته مث عاد بعد أن فاحتين

, أرض اجلهاد وأطلعين أن زوجته جامعية بإمكاا أن تقوم بدورها يف تعليم اليتيمات

 .يف األمر سعة وحيهال ونرجو اهللا أن ييسر كفالة أسرتكم: فقلت له

وعاد أبو بدر إىل بترومني حيث يعمل ولكن احلياة ال طعم هلا بعد أن تذوق حالوا 

اع للقدوم يف أعماقه وانتقل النقاش واحتد يف بيته بني والده الذي يضن احلقيقية وبدأ الصر

 .به عن املوت كما حيسب وبني نفس وثابة تواقة للجهاد

ألقيت حماضرة يف مسجد الشعييب وإذا بكهل يأخذ أبا بدر بيده ويسألين : وجاء الفرح

اد وأنا غري راض فما هذا ابين يريد أن يترك زوجته وابنتني ويذهب إىل اجله: أمام الناس

فال تستطيع منعه شرعا   ) ال استئذان يف فروض األعيان: (فقلت? حكم الشرع يف هذا

 .إن كان رأي اإلسالم هكذا إذن نسكت: فقال الوالد. واآلن تعني اجلهاد يف أفغانستان

ودخل معسكرات اإلعداد مث عاد إلينا ووجدناه شابا  ناضجا  : وجاء أبو بدر مرة أخرى

فعمره يف السادسة والثالثني فجعلناه مشرفا  على ) هـ3731(أنه من مواليد سنة إذ 

 .إخوانه يف بيت الضيافة الذي يستقبل القادمني لتوجيههم إىل اإلعداد واجلبهات



دعك : (وبدأت التلفونات ترد إلينا من زوجه وأمه وأهله يودون لو يفتدونه وراجعته فقال

 .)رجوع إال  بعد فتح كابل أو الشهادةال (وكان يكرر كلمته ) من هذا

ودخل املعركة مع ستة من العرب يف مجع غفري من األفغان : وجاءت معارك جالل أباد

بقيادة مولوي حممد فاروق من اجلمعية ودمر ااهدون ست دبابات وأثناء الزحف 

املطو  فأصابت أبا بدر وأبا الدرداء) قذيفة اهلاون(على املطار جاءت نازعة األرواح 

 .أما أبو الدرداء فقد قضى لتوه وعلى الفور وأما أبوبدر فبقى على قيد احلياة, ع

وخاطر أبو عائشة اللبناين بنفسه ومحل أبا بدر وطلب املاء ألن اجلريح : شجاعة أيب عائشة

ويف , يعطش فقال له صربا  فالنهر أمامنا ويف الطريق هبت ريح طيبة فخرجت الروح

تها الروح الطيبة يف اجلسد الطيب اخرجي إىل روح ورحيان ورب اخرجي أي(احلديث 

 .)غري غضبان

مث انبعثت رائحة : قال أبو عائشة, وقد أصبح خروج الشذى الطيب عالمة خلروج الروح

 .طيبة مرة أخرى وجئ باجلثمان إىل بيت الضيافة

ن العرف مائة من العرب يقفون على نافذة الغرفة اليت فيها جثمان أيب بدر يتنسمو

 .الطيب الذي يعبق شذاه يف األنوف) الرائحة(

وأخذ أبو إبراهيم العراقي من دمه على يده وقال لزوجه شم ي فشمت رائحة عجيبة 

 .طيبة

حنو مقربة الشهداء يف بايب ) م9891(مارس سنة ) 12(وسار املوكب يوم الثالثاء يف 

ت إشراقة  صفاء عجيبة ووضعته بيدي يف القرب وقد الحظ) قرب بيت الشيخ سي اف(

 .)مييل إىل السواد(على وجهه مع أنه أمسر داكن 

وعدنا وبقي الدم الذي على قطيفته ينضح طيبا  وبعد مخسة أيام ذهبت إىل الرياض إللقاء 

 .حماضرة عن اجلهاد األفغاين فأخذت القطيفة معي وشم ها أهل الرياض

د اتصلت بأهله وبوالده فكان وقع فآمل من اهللا أن جيمعنا به يف الفردوس األعلى وق

 .بل للتهنئة) لن أفتح بيتا  للتعزية(املصاب عليهم كبريا  إال أن والده قال يل 



, فرمحه اهللا ونرجو اهللا أن يبارك يف زوجه وبناته وأن جيرب مصيبة زوجه ويبدهلا خريا  منه

 .كما ورد يف احلديث الصحيح عن أم سلمة رضي اهللا عنها

 :)إمساعيل عبد اهللا حممد املطوع(أبو الدرداء 

 تبكي على األنصل الغمود إذا           أنذرها    أنه     جيردهــــــا

 لعلمها أا  تصري   دمـــــا           وأنه يف   الرقاب   يغمدهـــا

 أطلقها فالعدو من   جـــــزع            يذمها  والصديق   حيمدهـــا

 ـا            وصب ماء الرقاب  خيمدهـــاتنقدح  النار  من   مضار

 إذا أضل  اهلمام  مهجتــــه             يوما   فأطرافهن   تنشدهــــا

أبيات أيب الطيب تصدق على كثري من الشباب املقبل على اهللا املندفع إىل املوت احلريص 

, عن املعركة تشغله اخلامتة الطيبة ودخول الفردوس يبكون عندما تردهم, على الشهادة

إن سياحة أميت :  يتربمون بك إذا منعتهم من اقتحام األهوال وصدق رسول اهللا ص 

 .اجلهاد  صحيح رواه أبوداود واحلاكم

قيام ساعة يف الصف للقتال :  وكيف تستطيع ردهم عن أرض املعركة والرسول ص يقول

 . خري من قيام ستني سنة

حيمل , لطريقة اإلسالمية ويف موضع مصرعيادفنوين عل ا: قال أبو الدرداء القصيمي

 .)اجلامعة بعد اجلهاد: (وكان يردد, الثانوية العامة

مع ) م02/3/9891(املوافق ) هـ9041(وكانت شهادته يف الثالث عشر من شعبان 

 . أيب بدر احلريب يف الساعة الثانية والنصف ظهرا

 :)رضوان ابراهيم املرعي احلموي(أبو حسام السوري 

من مجاعة التبليغ هم الذين أقبلوا على اجلهاد ولكن هؤالء الذين وفدوا إىل اجلهاد قليل 

ع ف ة , إقدام على املوت, طاعة عجيبة لألمري, أدب رفيع جم, نفعنا اهللا م كثريا 

وكالم مؤثر فنرجو اهللا عز وجل أن يكثرهم يف , صمت معب ر, وترفع وزهد وتواضع



حنسبهم كذلك وال -النفوس سلوكا  وإخالصا  وأدبا   أرض اجلهاد ألن أثرهم بالغ يف

 .-نزكي على اهللا أحدا 

واحلق أن ي جد معجب , ال يعرفون اجلدل وال حيبون النقاش قلوم مقبلة على اجلهاد

جبماعة التبليغ بنواح كثرية ونرجو اهللا أن يعينهم على سد الثغرات والنقص من نواح قليلة 

 .يسوق إلينا جمموعات كبرية منهم إىل اجلهاد ونبتهل إىل اهللا أن. باقية

كان يتميز سلوكه اليومي يف البيت بيقني بالغ مع أوالده :  وشهيدنا هذا من مجاعة التبليغ

أرسله إىل  -جاره-فيمرض ابنه فيأيت بالعسل ويقول هذا عالجه فيقول له ابن رواحة 

األحاديث للتطبيب كالعسل ويستعني مبا ورد يف ) فيه شفاء للناس: (الطبيب فيقول له

 .والقرآن واألدعية املأثورة

يف خان سيحون من أعمال محاة وجنا من املوت ) م7591(ولد شهيدنا سنة :  منبته

وقتلوا من شيوخها ) م2891(بأعجوبة يف أحداث محاة يوم أن دمرها النصرييون سنة 

اثنني (ل األمحر الدويل وأطفاهلا ونسائها وأبنائها حسب تصريح أمحد أبو كورة مدير اهلال

 .باألمساء) وأربعني ألفا 

مكث تسع سنوات يف مجاعة التبليغ مث استشار أمري مجاعة التبليغ يف :  قدومه إىل اجلهاد

وعمل يف املشروع التربوي الصحي يف داخل أفغانستان ومكث ثالثة , األردن فأذن له

بنيان املرصوص ليعمل مصورا  أشهر يف غزين يعمل يف القسم التربوي مث انتقل إىل ال

 .وكان يصور والكالشنكوف يف كتفه. ومراسال  للمجلة

نزل إىل جالل آباد وكان مع الشيخ متيم ) م21/3/9891(يف : معارك جالل أباد

العدناين واشترك يف عملية اقتحام مركز للشيوعيني وف تح املركز ولكن اهللا عز وجل 

 .منيتهكتب له أن أصابته رصاصة فكانت فيها 

وشهد الكثري له أن دمه كانت تنبعث منه روائح املسك والعطر فرحم اهللا أبا حسام لقد 

ال ترجعوا أهلي إىل (وكانت وصيته , مضى إىل اهللا وخل ف وراءه زوجة وسبعة أطفال

 .)سوريا وليبقوا يف أرض اجلهاد



ي ونرجو اهللا أن واحلمد هللا لقد مت أسر الشيوعي الذي قتله ومت تنفيذ اإلعدام بالشيوع

يف األسرة وأن يكون خري خلف خلري سلف سيما ) عاما  21حسام (خيلفه ابنه األكرب 

 .ونرجو اهللا أن جيمعنا يف الصاحلني, وأن حساما  حيفظ عشرين جزءا  من القرآن

 :)حممد عبد اهللا راشد زايد(عبد الرمحن اإلمارايت 

 .أول شهيد من اإلمارات

هكذا كان جوابه للعقيد الذي جاء يهدده : يب ما بدا لكم إذا رجعت إليكم فافعلوا

بوجوب الرجوع إىل اإلمارات ألنه كان يعمل يف السلك العسكري فألقى البزة العسكرية 

إذ أنه رأى , وأقبل إىل اجلهاد يريد أن يطبق يوما  واحدا  ما تعلمه يف اجليش عرب السنني

ها الروتني اليومي املكرور اململ وال تؤدي أن اجليوش يف العامل اإلسالمي ال يتعدى عمل

 .أكثر من مراسم اإلستقبال والتوديع

 . أما اجلهاد الذي أسس اجليش من أجله فلم يذق طعمه قط وال حيلم به أبدا

قدم إىل اجلهاد قبل سنتني وطو ف يف معظم أرجاء أفغانستان يبحث عن الشهادة  من 

 على متنه كلما مسع هيعة أو فزعة طار إليها خري معاش الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطري

 . يبتغي املوت مظانه

وجوزجان وفارياب ومكث يف ) مزار شريف(وصل إىل حدود روسيا فجاهد يف بلخ 

 .الشمال قرابة مثانية أشهر مث عاد وذهب إىل غزين وقندهار وغريها من الواليات

املوافق , )هـ9041(يف يوم اإلثنني الثاين عشر من رمضان : طريقة استشهاده

فسمعنا يف الصباح , كن ا يف جالل آباد وعلى مقربة من املطار) م71/4/9891(

واشتدت غارات , أصوات الرصاص بأنواعه فسألنا فقالوا عملية للمجاهدين على املطار

ناقلة كبرية حتمل ) (اليوشن(الطريان على املنطقة والشيوعيون اآلن يستعملون طائرات 

ئرة كاشفة وحماربة تستكشف مث تقصف مباشرة تسري على مهلها يف تسعة أطنان طا

 .)السماء ولكنها حملقة يف آفاق عالية

لقد كان عبد الرمحن أحد الليوث الذين شاركوا يف اقتحام املطار فأبصر شيوعيا  من بعيد 

على الشيوعي ويأخذ ) حممد عبد اهللا(فصوب على رأسه فأرداه قتيال  ويهجم عبد الرمحن 



ال (ويف احلـديث  , )اهللا أكرب قتلت شيوعيا  يف سبيل اهللا(السالح ويصيح فرحا  : لبهس

اجلس يا أخي حـىت ال  : وبدأ يتغىن فرحا  فقال له األفغاين, )يلتقي كافر وقاتله يف النار

يصيبك الرصاص فجلس يرقب وإذا خبمسة من محر الشيوعية املستنفرة كأا فرت مـن  

وتوقف األفغان عن التقدم ولكن عبد الرمحن ,  إحدى املرتفعاتقسورة وأووا إىل غرفة يف

أخذ قنبلة من أحد األفغان وهجم كالليث الغاضب عليهم وفتح فتحة القنبلـة وألقاهـا   

عليهم مث اقتحم عليهم حصنهم ليجهز عليهم وإذا باثنني من الشيوعيني خمتبـئني خـارج   

ـ 5(ته يف صدره الغرفة ففتح أحدمها رشاشه على عبد الرمحن فأصاب رصاصـات  ) 8ـ

فلسنا على األعقاب تدمي كلومنا          ولكن على أقدامنا ينـزف  :فاستشهد يف احلال

  الدم

ولقد كان يل نصيب رؤيته يف املطار يف أول رمضان إذ قدم ابـن  , فرحم اهللا عبد الرمحن

ه يف الفـردوس  ونرجو اهللا أن جيمعنا ب, عمه معي من ديب إىل بيشاور فنزال إىل جالل آباد

 .األعلى

 :)عبد اهللا عزم اهللا(عوض املالكي 

رن جرس التليفون وإذا بصوت فتاة تستفسر مين عن شهادة عبد اهللا قلت ومن تكـونني  

فقلت هلـم شـرف عظـيم أن    : فقالت شقيقته مث قالت والدي يريد أن يكلمك? أنت

عني منكم إذا تقبل اهللا يتقدمكم إىل اهللا أحد أبنائكم يكون فرطا  على احلوض ويشفع لسب

يغفر له مـع أول  : إن للشهيد عند ربه سبع خصال:  شهادته وقرأت على والده احلديث

دفعة من دمه ويرى مقعده من اجلنة وجيار من عذاب القرب ويأمن الفزع األكرب ويلبس تاج 

ني ويشفع الوقار الياقوتة منه خري من الدنيا وما عليها ويزوج باثنتني وسبعني من احلور الع

 . بسبعني من أهل بيته

 .)أتشرف ذه الشهادة(فرد والده 

رجع إىل اهللا قبل ثالث سنوات وهو بني أربعة , يف السابعة والعشرين من عمره:  حياته

ونشأ يف بيت بسيط متواضع وهو من بين مالك ولكنه عاش يف , إخوة وثالث أخوات

الشهداء اليت ضمت إليها شهيدنا عبد اهللا الطائف جبانب والده الذي يفتح بقالة يف منطقة 

استشهد يف جالل , يصوم تطوعا , عمل يف التجارة احلرة ما بني الرياض ومكة.عزم اهللا



فنرجو اهللا أن تكون روحه يف حواصل طيور خضر تسرح يف اجلنة , آباد بقذيفة طائرة

 .حيث شاءت مث تأوي إىل قناديل معلقة حتت العرش

 :)هيم بن مرجي عائد السهلي احلريبإبرا(أبو سهل املكي 

يف أم القرى وجبوار البيت العتيق ولد إبراهيم وعاش فترة بعد سن احلنث مع شباب مكة 

مث رجع إىل اهللا فعمل مطوفا  بالبيت احلرام وأخريا  استهوته العذراء املصون الىت محى 

ا األخاذ ورونقها وجذبته جبماهل, لقد هام يف حبها كما هام غريه, عرضها ببحور الدماء

 .إا أفغانستان اليت ساح املسلمون حبا  ا, الساحر

مث إىل قندهار حيث مكث قرابة أربعة أشهر عند قاري  -عند الشيخ سي  اف-) بايب(إىل 

عبد العزيز فتعلم على األسلحة اخلفيفة مث عاد إىل بيشاور وقلبه حيدثه أن يعود إىل مكة 

 .ته يف قلبه حنني لوضعها اخلاصلريى أمه وأباه خاصة ولوالد

أو يقدم صوت احلذيفي ? ولكن أن ى له أن يفارق أرض اجلهاد والرباط يف رمضان

والسديسي وعلي جابر على قعقعة السالح وبريق األسنة ودوي املدافع وأزيز الطائرات 

 :فاختار جالل آباد ومعركتها وكأن هاتفا  يتغىن بامسه

 ويبهج نفسي مسيل الدما     يلذ ألذين  مساع  الصليل    

 ونفس الشريف هلا غايتان          ورود املنايا ونيل املنـــى

جلس إبراهيم , وهناك حيث املنايا تتوارد على الشباب من كل ناحية: يف جالل أباد

جبانب خيمة يتلو القرآن والطريان الذي أصبح شبحا  رهيبا  خاصة األنواع اجلديدة 

 .ت محولة التسعة أطنانالناقلة ذا) إليوشن(

ومرت الطائرة وألقت قذيفتها وانتزعت شظية من شظاياها روح ابراهيم ونرجو اهللا أن 

جيمعه جبده إبراهيم عليه السالم مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك 

 . رفيقا

د اهللا النهمي يثوي هذا البطل جبانب أخويه عب) طورخم/باب خيرب(ويف مقربة الشهداء يف 

 .وعلي عبد الفتاح



 :)جماهد بريك(أبو عبد اهللا اجلزائري 

غادر اجلزائر منذ ست سنوات وتوجه حنو قبلته يف احلجاز ومكث هناك ويف سوريا هذه 

السنوات ولكنه كان حيس بأنه ال طعم هلذه احلياة اليت ال تتجاوز اهتماماا لقمة الغذاء 

مسامعه أخبار اجلهاد يف أفغانستان وتقض عليه  وقطعة الكساء وكانت تترامى إىل

 .ويشعر بتأنيب الضمري يف األعماق وأخريا  حطم القيود وسار إىل بالد األسود, مضاجعه

التقيت به مع جمموعة عربية يقودها أبو احلسني البصري وكان لقاء ممتعا  مع :  يف فرخار

تنا تلك الليلة يف املركز التعليمي يف أمحد شاه مسعود وقد ألقوا عليه جمموعة من األسئلة وب

 .فرخار ويف الصباح ودعتهم وكان اللقاء األخري يف هذه الدنيا

وسارت الكوكبة إىل عبد الفتاح حيث الكتيبة اليت :  إىل عبد الفتاح أمري كتيبة املالئكة

وسر  , نذرت نفسها لإلصالح بني ااهدين مع نظافة يف السلوك وطهارة يف األخالق

 .ميع بعبدالفتاح وظلوا معهاجل

ولقد كان مركز عبد الفتاح حمط أنظار طائرات العدو فال يكاد مير يوم : عملية عسكرية

وذات يوم جرح أحد اإلخوة بالقصف , دون أن تصبحه بغارة أو متسيه جوم وحشي

 .)وكثري من األمساء هلا من مسمياا نصيب(فهرع إليه جماهد 

 يدي       موارد ال يصدرن من ال جيالدوأورد نفسي واملهند يف 

 حمرمة اكفال خيلي على القنا       حمللة لباا والقالئـــــــد

  )حنورها: لباا,  الرماح: القنا,   مؤخرة: أكفال(

تتنزل من الطائرة وكانت حتل ) العنقودية(هرع جماهد لينقذه وإذا بالقذيفة اإلنشطارية 

أن جيمعنا به يف  -عزوجل -هد رمحه اهللا يف احلال ونرجو اهللا واستش) املنية(معها شعوبا  

 .الفردوس األعلى

 :)ماجد عبد العزيز املغريب(أبو عمر املدين 

وهكذا اختار ماجد طريقه فلم يأنس مبكة رغم األنس الذي تشيعه يف اجلو نفحات البيت 

الباردة اليت ختتلف العتيق ورغم وجود إخوانه فيها ومل يرتح جلو بيشه مع تلك النسمات 

إنه مستوحش من احلياة بني األحبة , يف مناخها عن بقية اجلزيرة عدا أن أباه يعمل فيها



يف هذا فقد هامت روحه هناك مع قصص األبطال وسري الذين يصنعون  واألهل وال غرو

على مشارف كابل ويف أوهاد بغالن ويف أجناد , التاريخ من جديد بدمائهم وأرواحهم

 .ومزق األغالل وأقبل إىل أرض األبطال والنزال, حطم األصفادبروان و

ويف زيارته األخرية , كان شخصية تبدو عليه مالمح القيادة فاستلم قيادة ماين كانداو

ألهله حاولوا أن يقيدوه بأغالل الدنيا ويوثقوه ببعض اغراءاا فعرضوا عليه سيارة 

 .)تم يف واد وحنن يف وادياقوم أن(وزوجة ووظيفة وكأن لسان حاله جييب 

وجاءت الشهادة قرب مثرخيل على مشارف جالل آباد يف يوم عزيز على : يف جالل أباد

 .املسلمني حيث فتحوا مناطق واسعة وأذل اهللا فيه الكفر وأهله

وكان معه أبويونس السعودي وأبو طارق اليماين أمري برو ومنري املدين وهداية اهللا الكردي 

وال نزكي  -إن شاء اهللا-هه كان مستنريا  مشرقا  بإشراقة الشهادة وقد شهدوا أن وج

 .على اهللا أحدا  وأم مشوا من دمه رائحة املسك

مركز العرب ثوى ماجد حتت التراب ومل ميت ألن ذكره ال زال بني األحياء ) برو(ويف 

ولكن ال  وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء(ولعل اهللا يتقبل شهادته 

 .)تشعرون

املوافق للثامن من مارس سنة ) هـ9041(وكانت شهادته يف اليوم األول من شعبان سنة 

 .فرمحه اهللا رمحة واسعة وتقبله يف الصاحلني) م9891(

من صفات أيب عمر املدين اإليثار واحلق أن اإليثار صفة جتدها يف كثري ممن وفدوا إىل 

لقد رتب ذات مرة عملية .. لرمحن أفيبخل مبا دوااجلهاد ألن أرواحهم معروضة على ا

) 28(وكان حيمل مدفع , ضد أعداء اهللا واتصل بالالسلكي واطمأن على سري املعركة

وبعد أن وضع القذيفة ) ماين كانداو(وجبانبه صاحبه الذي حيدث عنه وكانت العملية يف 

ومل يكن يف املوقع سوى  يف املدفع أخرج يده ليضغط على الزناد فأصابته رصاصة يف يده

قدمته ملاجد لريكب فرفض إذ كان جبانبه جريح آخر فأركبه : بغل واحد فقال صاحبه

ويؤثرون على أنفسهم ولو (على البغل ومشى ماجد ساعتني حىت وصل املركز اخللفي 

 .)كان م خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون



 :)بييب عبد املالك(عكرمة اجلزائري 

لقد جاء اإلسم من ,  بيت عامل من علماء اجلزائر ولد شهيدنا وماذا تكون التسميةيف

ويتبع فقهها ويدرس تعاليمها يف املسجد فكان , وحي الكتب اليت يدرس ا والده

 .اإلسم على اسم إمامهم وفقيههم مالك

أن ومن أحب ساعاته , عنده ولع شديد باملطالعة, كان ذا قامة فارعة وعضالت بارزة

خيلو بكتاب يف زاوية من زوايا بيت الضيافة حىت ال يزعجه أحد ويقطع عليه خلوته 

 .وحبال تفكريه

ففاحته بعض إخوانه بأمر النافلة قائال  له , كثري التعبد والتنفل, كان صواما  قواما : عبادته

يف مقالة ابن عمر رضي اهللا عنهما عندما رأى جمموعة من الصحابة والتابعني يتنفلون 

 .)لو كنت مسبحا ألمتمت الفرض: (السفر فقال

? ياعكرمة أتريد الشهادة: رأيت رسول اهللا ص يف املنام فصافحين مث قال: قال عكرمة

أي حافظ على : فسألت أحد العلماء عن تعبري الرؤيا فقال يل, ال تغب: نعم فقال: فقلت

 .النوافل والسنن اليت التزمتها

فالسنن املستحبة كصالة الضحى وقيام الليل , النافلة يف السفرأما بالنسبة لصالة : مالحظة

 .فقد ثبت عن رسول اهللا ص أنه كان يصليها يف السفر

فقد ثبت عن رسول اهللا ص أنه ما كان يدع الوتر وال سنة ) املؤكدة(أما السنن الراتبة 

 .الفجر يف سفر وال حضر

: ب يف رواية أيب داود احلسنة قالفقد ثبت عن الرباء بن عاز, وأما سنة الظهر القبلية

خرجت مع رسول اهللا ص مثاين عشرة مرة فما كنت أراه يدع ركعتني إذا زالت 

 .الشمس قبل صالة الظهر

 .إا داخلة يف صالة الليل وقيامه: أما سنة املغرب فقال النووي

قويتها كان عكرمة شابا  ناضجا  فكان مهتما بنفسه وروحه فيكثر العبادة لت: التدريبات

ومهتما  بعقله فكان الكتاب خري جليس له , وتغذيتها ويقوم الليل إلشباعها وإسعادها



, وكثريا  ما كان جيلس إىل أيب حيىي املصري ويسأله ويستفسر عن بعض األحكام

 .ومترينا  فكان يأخذ دورة للمالكمة  وكان مهتما  جبسده تدريبا

ويبكي أحيانا  عندما يقرأ , نه أن ميزحوا معهكان رمحه اهللا جادا  ال ميزح بل يهاب إخوا

 .ال تسمعوا هلم) إياكم واملثبطني واملرجفني(وكان يوصي إخوانه , القرآن

 .خترج من كلية اهلندسة املعمارية: دراسته

أوطاق حممد (سلمه اإلخوة إمارة جاجي مث ذهب إىل قندهار وأقام يف غرفة : يف اجلهاد

مث قرر القائد بناء غرفة أخرى بعيدة عن , وقطعت يد مالكمث دم ر العدو الغرفة ) أيوب

أنظار العدو وخالل أسبوع كانت الغرفة اجلديدة قد أقيمت وقد أسهم مالك يف بنائها 

 . اسهاما  كبريا

والقتال يف قندهار شرس ورحى احلرب طاحنة دائرة فقد قرر القائد : القتال يف قندهار

ى بعد ثالثني مترا  من الشارع العام وبعدها بدأ تصيد عل) أوطاق(عبد الرزاق إقامة غرفة 

 .السيارات املارة

وعلى مقربة من الغرفة إذا بسيارة جيب تقف فأمر عبد الرزاق بضرا فحمل عكرمه 

وصعد فوق الغرفة وضرا وإذا بالنريان تتصبب على الغرفة ومن  )RPJ( -قاذف ال

ااهدين حىت كانت طلقات العدو تدخل  مجيع األسلحة وامرت القذائف بأنواعها على

 .من الفتحات اخلاصة اليت يطلق منها ااهدون

ملم وأصابت رأس عكرمة وانفجر الدم ) 32(وسرعان ما دخلت طلقة من رشاش شلكا 

ودفن هناك جبانب أخيه أسد , كالشالل يتصبب من رأسه وبعد ساعتني أسلم الروح

 .الرمحن

 سة جحاجحهلفي على فئة رزئناهم أشاو

 .وهكذا ميضي الركب إىل الرمحن وهاتف الدرب حيدو

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا  بل أحياء عند رم يرزقون فرحني مبا آتاهم (

اهللا من فضله ويستبشرون بالذين مل يلحقوا م من خلفهم أال خوف عليهم وال هم 



 ال يضيع أجر املؤمنني الذين استجابوا هللا حيزنون يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وأن اهللا

 )والرسول من بعد ما أصام القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم

 )371ـ961: آل عمران(

 :)مجال رشدي عبد الغفار(أبو سياف املصري 

وقد عمق الريف املصري , البساطة وسالمة الفطرة هي الطابع البارز يف شخصية مجال

 .أضفى عليها الرجولة والنخوة واإلصرارهذه البساطة و

درس يف معهد للخطوط مث دار , دراسته بسيطة مل يتلوث بأدران املدنية ومل يغرق بأوحاهلا

أما إسالمه فذاك الذي رآه , مع عجلة الزمان فألقت به يف عمان حيث عمل خطاطا 

يعمل ا مجعه اهللا  ويف الشركة اليت, من أمه وأبيه إال أنه كان يقطع يف الصالة أحيانا 

بأحد إخوانه امللتزمني وما زال يسلك إىل قلبه كل سبيل لعله يسري يف سلوكه على 

اخلط اإلسالمي أو يلتزم يف سلوكه بالنهج القرآين مث كتب اهللا له اهلداية على يدي هذا 

 .الشاب

وقد هزته روعة وقرأ يف جملة األمة مقاال  عن اجلهاد األفغاين ):  قبل اغالقها(جملة األمة 

اجلهاد وشدة منظر الليوث األفغان بلحاهم وأسلحتهم اليت تزين أكتافهم وعيوم اليت 

تقدح شررا  فتعلقت روحه باجلهاد وصار شبحا  مع اخلطوط اليت خيطها لقاء لقمة 

 .العيش وأما روحه فهي هائمة مع األسود سارحة بعيدا  ولن تعود فالبد أن يلحق ا

 روحي كنت أرسلها         تقبل القوم عين وهي نائبيت يف حالة البعد

وبدأ يسعى ألخذ التأشرية الباكستانية اليت صارت تضاهي يف : التأشرية الباكستانية

 .صعوبتها ومرارة احلصول عليها تأشرية الدول البترولية أو الغنية بل أشد

باكستانية واملصرية والكل وعبثا  حياول مجال وهو يذرع الشوارع متنقال  بني السفارتني ال

 .يصده ويرده

وعندما رأى صاحبه امللتزم الذي دله على اهللا حرصه على الذهاب إىل أفغانستان للجهاد 

صار حياول أن يثنيه عن عزمه أو يفتر مهته املتوثبة لإلنطالق إىل ذروة سنام اإلسالم 

 :هلموكذلك صاحب العمل بدأ يشككه ذا اجلهاد ولكن لسان حاله يقول 

 ال تعذليه فإن  العذل  يولعــــه             قد قلت حقا  ولكن   ليس  يسمعه



 جاوزت يف نصحه  حدا  أضر  به             من حيث قدرت إن  النصح  ينفعه

 فاستعملي الرفق يف  تأنيبه بدال              من عنفه فهو مضىن القلب موجعه

رق  حلاله ورأف به وصمم أن يساعده يف وعندما رأى صاحب العمل حاله وإصراره 

أخذ التأشرية وبقدر من اهللا أن املالك متزوج باكستانية فأخذ زوجته مع أيب سي اف إىل 

وقال للسفارة بأنه يريد زيارة أهل زوجته , السفارة بعد أن اشترى تذاكر ذهاب وإياب

 .مع هذا الرجل

أما التذكرة , لشارع طربا  كانونونال التأشرية وطار فرحا  ا وأخذ يرقص ا يف ا

 .فكانت من إمام املسجد الذي يصلي فيه

تدرب مجال يف معسكر صدى مث صمم على الذهاب : إىل باكستان مث مصارع العشاق

: إىل مصارع عشاق احلور وكان الكالم عن احلور يشغله كثريا  حىت إن وصيته بدأها

 .)عني ياعيين على احلور العنيعندما تفتحون هذه الوصية أكون مع احلور ال(

أوطاق (حممد أيوب آغا ) غرفة(إىل قندهار مقربة األبرار وأرض العز والفخار وإىل أوطاق 

والتقى مع أسد اهللا املصري ومها من منطقة واحدة فالبطالن من طنطا من , )الشهداء

 .قريتني متجاورتني

يه أنسا  وغابت رهبة كان صاحب نكتة حاضرة ومرح كثري فمأل اجلو الذي يعيش ف

املوت ووحشة املعارك الضارية ذه الروح املرحة املنطلقة مع سجيتها املعربة عن احلب 

فأصبح حديث األفغان والعرب وأضحى مع أسد اهللا ميثالن قطيب , لإلخوة الذين حوله

 .الرحى بالنسبة للغرفة

ورأى أن , رة تظهر عليهومضى أسد اهللا إىل ربه فشده األمر إىل اهللا وبدأت اجلدية لفت

الشهداء املاضني إىل اهللا معظمهم صوامون فجد   بالصوم فكان يف أواخر أيامه يصوم 

 .االثنني واخلميس

وأخذ يتنقل من موقع إىل موقع جادا  يف طلب املوت يلقي بنفسه يف غمار املعارك 

 :املضطرمة



 طاعفصربا  يف جمال املوت صربا            فما نيل اخللود مبست

 .واستشهد عكرمة ومجال ال زال ينتظر الشهادة

ويف اليوم التايل الستشهاد عكرمة ويف نفس املكان خاض معركة فأقبلت منيته بقذيفة 

 .اختطفت روحه وجرحت أخاه أبا أنس اليماين جراحا  بالغة

 ,خلود املبادئ اليت تروى بالدماء, مضى أبو سي اف خاطا  بدمائه أسطرا  يف سفر اخللود

وغاب شبح أيب سي اف ولكن روحه ترفرف فوق إخوانه الذين عايشوه ومل ينسوه وأىن 

وكيف هلم أن ينسوا قرآنه الذي كان يقرأه بصوت كبار املقرئني عبد ? هلم بنسيانه

فكان يقرأ القرآن أحيانا  فيسمعه بعض اإلخوة فكأمنا يسمع , الباسط واملنشاوي

 .للمنشاوي ولكبار القراء

أوصيكم مبتابعة اجلهاد ألنه عزة املسلمني وأرجو : يف وصية لوالديه يقول: (لدهوصيته لوا

منكم أن تصربوا ابتغاء مرضاة اهللا إذا كتب اهللا يل الشهادة كما أوصيكم بتربية إخواين 

تربية إسالمية وتعليمهم أمور دينهم وأن تعلموهم القرآن وأن تلبسوا أخوايت البنات الزي 

 .)تزوجون اهدين -إن شاء اهللا-ن الشرعي وعندما يكرب

 .فإىل رمحة اهللا يا أبا سي اف ونأمل أن يتقبلنا ربنا يف الصاحلني

 :)عبد اهللا أمحد أمحد حكمي(أبو أمحد 

شاب سعودي بسيط مكث سنة ونصف سنة يتردد بني اجلبهة والسعودية وكان يف فترته 

أمه أم يف خنادق القتال وأخريا  األخرية بني رجب وشعبان مترددا  أيقضي شعبان عند 

وكان جبانبه أخ سوري , صمم أن يتصل بالشيخ ابن باز وحاول ومل يوفق يف اإلتصال

يدعى أبو ريان يثق به ويس ر إليه خباصة نفسه فافضى إليه مبا يدور يف خلده فنصحه بأن 

 .يتوجه معه إىل قندهار وتوجه اإلثنان مع أخ ثالث هلما وهو أبوعبيدة السوري

وكان ذلك يف يوم الثالثاء غرة شعبان حيث حطوا رحاهلم يف ) جكنري(توجه الثالثة إىل 

ويف اليوم التايل كانت عملية مرتبة مابني الظهر والعصر فأخذ , قرب املطار) بريي غند(

, اإلخوة أماكنهم يف رأس اجلبل مع إخوام الذين يصل عدادهم مخسة عشر شخصا 

فوهات مدافعها إىل هؤالء اإلخوة وجاء األمر بإطالق النار وكأن الدبابات قد صوبت 



وفجأة أظلم اجلو , على العدو مث أمر بإيقاف الضرب فتناول عبد اهللا مصحفه وأخذ يتلو

إذ دفن اجلميع , وتناثر الغبار على إثر قذيفة دوت بينهم وصمت اجلميع يف ذهول مربك

ض عن نفسه الغبار مع ضحكة عالية ويتفقد بالتراب املتناثر وبعد دقيقة ض أبو ريان ينف

 .ووجد نفسه مع أخيه أيب عبيدة  ساملني  من  اجلراح, نفسه لريى اجلراح

وهناك وجبانبهم كان املصحف الذي تطاير غالفه وجبانب املصحف غطاء اجلمجمة الذي 

ظ جمندال  جبراحه وقد لف) عبد اهللا(أودت به شظية كبرية وعلى مقربتها كان أبوأمحد 

 .روحه مباشرة مع انفجار القذيفة

وال سبيل إليقاف هذا املوكب السائر إىل , وعلى طريق اخللود ميضي مع الركب عبد اهللا

إا نفس السكة اليت سارت عليها قاطرة , اهللا فقد عرف طريقه إىل خالقه وغايته وهدفه

أمتكم أمة واحدة  وإن هذه(األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا  

 .)وأنا ربكم فاعبدون

وترامى إىل مسامع الدكتور املريب الذي كان يعقد هلم جلسة القرآن الصباحية أن أبا أمحد 

ويبدو أن اهللا عز وجل قد نظر إىل « قد مضى إىل ربه فعلق قائال  ؛ويتخذ منكم شهداء

 .اهللا وخاصته إم تالميذ القرآن أهل, صفاء نفسه وطيب سريرته فاختاره إليه

فنرجو اهللا عز وجل أن مين علينا حبياة السعداء وخامتة الشهداء واحلشر مع األنبياء عليهم 

 .السالم

 

 

 

 

 

 ليت قومي يعلمون

 

 :وبعد, احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده



 وأقبل الشباب من كل حدب, وتأجج أتون القتال, فقد محي الوطيس واشتد الضرام

وماهلم ال يقبلون على حوض احلمام إذا كان يف احلمام , وصوب يستعذبون ورود املنايا

هي كأس البد أن يشرا فلتكن هذه الكأس على هذا الطريق الذي يوصل إىل دار , اجلنة

هجروا زهرة الدنيا اليت أقبلت , إن هوالء الشباب من صفوة أبناء هذا العصر. السالم

مهم فركلوها وخرجوا ركضا  إىل اهللا بغري زاد إال التقى وحب فاكبت على أقدا, عليهم

, ما ضاقت عليهم الدنيا حىت جاءوا وألقوا بأنفسهم بني براثن املوت وشهب املنايا, املعاد

وال طفقوا يف األرض ينتجعون الرزق , ماعضهم اجلوع بنابه وماهربوا من قبضة طاغية

وال حبثا  عن وظيفة يف , دراستهم اجلامعيةوالكأل وما هجروا بالدهم طمعا  يف إكمال 

 .ليس شئ من هذا كله, شركة أو متجر أو مصرف

يؤدون فريضة  -كما حنسب والنزكي على اهللا أحدا -إم خرجوا ابتغاء مرضاة رم 

القتال ويسعون للصعود رقيا  لكسب أعظم اآلمال وهو دخول اجلنة برضا الكبري املتعال 

وترك أمه طرحية الفراش جبلطة أو غريها رد , ن وحيد أبويهكم من هؤالء الشباب كا

كم من األمهات قد غنب عن وعيهن رد , مساعها أن ابنها قد نفر إىل اجلهاد يف سبيل اهللا

لقد بلغين أن والدة ياسني عبد شكور احلمايدة ال زالت يف , مساعها أن ابنها يف أفغانستان

وبلغين , وال زالت ال تستطيع أن تعرف من يقف أمامها صدمتها منذ أن بلغها شهادة ابنها

 .عن الشهيد سراقة أن أبويه قد سقطا مشلولني ـرد تلقـي نبـأ الشهادة

وال يعلم إال اهللا كم يعاين هؤالء الشباب من آالم بسبب مواقف أبائهم ومشاخيهم وكم 

ون من قطر إىل قطر وكم يالقون من عنت وهم ينتقل, يتخطون من حواجز أمنية وجغرافية

ولك أن تسطر من قصصهم , طمعا  يف نيل تأشرية باكستان للوصول إىل أرض اجلهاد

ويف مستشفى اهلالل األمحر الكوييت أحد إخواننا اجلزائريني , أسفارا  نفيسة ومالحم غريبة

الذين كانوا يعملون يف فرنسا فاجلس إليه ليحدثك عن الغرائب اليت واجهها حىت وصل 

فمن فرنسا إىل تركيا إىل سوريا ومكث يف سوريا ستة أشهر بني , رض باكستانإىل أ

ال جيد مأوى وال طعام وال تأشرية وأخريا  , املخابرات والسجون واملساجد والسفارات

إىل إيران مث السري من إيران إىل باكستان على األقدام ويزج به يف السجن يف باكستان 

 .أرض املعركة وأصيب بكسر يف قدمه قليال  مث خيرج إىل أن وصل إىل



ويسر خلروجه . وعندما يقبل الشاب من بالد العرب يرثي حلاله بعض املشفقني املتعقلني

وحيزن بعض الدعاة , ويفجع بفراقه أرحامه وبعض معارفه, ذوو النظرة العميقة البعيدة

 .ناكملغادرته مكانه شاغرا  وقد كانوا يعقدون اآلمال على وجوده يف بلدته ه

أما من ناحية أهله وأرحامه فكم رد خروجه من : ولكن خروجه كان خريا  للجميع

وكم من , وكم من العذاب رده عن ذويه ومنطقته بنفريه يف سبيل اهللا, املصائب عن البيت

 .الدعاة اجلدد قد اجتذم إىل دعوته دون أن يعلم شيوخه وأساتذته

وأصحابه على مشارف جالل آباد برصاصة  إن قصة هذا الشهيد قد انتهت يف نظر أهله

وهنا , أودت حبياته مث دفن حتت صخرة من صخورها أو يف مغارة يف جبل من جباهلا

 .اسدل الستار على آخر فصول املسرحية ولكنهم ال يعلمون

ال يعلمون كم من اخلري صبه اهللا على أهله بشهادته وكم من الرزق والعافية سيق إليهم 

كم خبأ اهللا له يف عامل الغيب من أفراد تز بقصته وترجع إىل اهللا مبعرفة  بسببه ال يعلمون

 .سريته وحتيا قلوم بذكره وترتبط باهللا من خالل نفرته

ويروون , ال يعلمون أنه مع أمثاله حييون فريضة غابت عن واقع املسلمني منذ عهد بعيد

 .اابدمائهم شجرة هذا الدين حىت ال جتف عروقها أو تذوي أغص

ال يعلمون أن التمكني للمؤمنني يف األرض إمنا يكون جبهود أمثال هؤالء املخلصني هدية 

 .من رب العاملني وتفضال  من خالق الناس أمجعني

 827(ال يعلمون أن شيخ اإلسالم ابن تيمية قد قضى حنبه يف أعماق سجن القلعة سنة 

ة تأثر به علماؤها فيعيدون طباعة وبعد ستة قرون ونيف خيرج اهللا البترول يف منطق) هـ

كتبه وتوزيعها على العامل حىت ال تكاد مكتبة إسالمية يف األرض ختلو من كتبه وأصبح 

ابن تيمية الشيخ املقتفى واملثل الرائع الذي حيتذى على نفس الطريق الذي سار عليه سيد 

 .املرسلني ص ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين

قطب قد مضى إىل اهللا بإعدامه يف غرفة مظلمة يف سجن  إم ال يعلمون أن سيد

وقد ظن الدعاة أن استشهاده , اإلستئناف يف القاهرة وال يعلم أهله حىت اآلن مكان قربه

ومل يكن تفسري , خسارة كبرية للدعوة اإلسالمية وإذا باستشهاده دفعة قوية ملوكب الدعاة



دة ويف عام استشهاده طبع سبع طبعات يف ظالل القرآن قد طبع يف حياته سوى طبعة واح

حىت أصبح أصحاب املطابع النصرانية إذا أشرفت على اإلفالس نصحه بعض صحبه أن 

 .يطبع كتب سيد لينقذها من اإلفالس

 .)أال ليت قومي يعلمون: (إم ال يعلمون ولو نطقت أرواح الشهداء لقالت

 :)ابن مبخوت العرادة(الشهيد عوض بن علي 

 .خ عبيدة مأربشيخ من شيو

ليوث تتلمظ التفت حتت ..قبل مثاين سنوات عرفته يف بيته يف مأرب مع جمموعة إخوانه

كرم وإباء صمت العقالء , رجولة وحياء, أدب جم, تربية إسالمية رفيعة, سقف واحد

وعلى سجيتهم قاموا , يتكلمون بقدر كالما  كأنه عد اجلوهر والآللئ, ونطق احلكماء

مث خرجنا قبيل الغروب خارج مأرب وأخذوا يشريون , ثنتني إكراما  يلوذحبوا شاة أو ا

وهم كأبناء قبائل تقتضي , إىل املنطقة اليت صدوا ا هجوم الشيوعيني القادمني من اجلنوب

 :الرجولة أن يكون السالح جزءا  من حيام وكل واحد منهم كأن لسان حاله يتغىن

 واترك الغيث يف غمدي  وانتجع  أأطرح اد ع ن كتفي   واطلبه      

 واملشرفية    ما   زالت   مشرفة         دواء كل كرمي أو هي الوجـــــع

 .وودعت هذا البيت الذي علق به قليب مث عدت

ومرت األيام وذات يوم كنت يف بيت األخ أسامة بن الدن يف جدة وإذا بعوض يدخل 

 مث عدت, وسلمت عليه وكان ذلك يف فترة احلج

لنفوس اليت تعتاد خوض املنايا يصعب عليها أن تقبع يف الزوايا وترامى إىل مسامعه أخبار وا

اجلهاد يف أفغانستان وأزمع السري إىل جبال العزة فيها وأقبل إليها زائرا  مع الشيخ عبـد  

 .مث عاد وتعلق القلب مبا يشغله عن األهل والولد) هـ4041(ايد الزنداين سنة 

 هل من طارق هل من صالحوتلفت امليدان 

 ويقول هل من ضيغم عن طهر أمته يالحي

وأقبل أبو طارق تاركا  وراءه أوالده وأحفاده واستقر به املقام يف مأسدة األنصار وكان 

وارتاح قلبه للحياة بني الضراغم , وألفت نفسه جو البطولة والفداء, قد مر  علي  يف صدا



ك وصليل السالح وقعقعة املدافع ودوي واطمأنت نفسه للحياة حتت ضجيج املعار

 .الطائرات وأزيز الرصاص

وأخذ يتردد بني خوست وبني جاجي وبعد فتح تشاوين انتقل إىل خوست حيث جتمعت 

 .سرية أو أكثر من اإلخوة العرب

وبدأنا نوزع اخواننا العرب على املناطق الساخنة ذات املعارك الضارية : إىل جالل أباد

أنا أقترح : ريا  ولربوان وكابيسا وبقيت جالل آباد فقال أبو عبد اهللاواخترنا لكابل أم

 .األخ أبا طارق اليماين أمريا  فارتاحت النفوس الختياره

وجتمع حوله ثلة من أرقة القلوب ) برو(وتوجه أبو طارق إىل جالل آباد وحل يف قرية 

عصام هناك وزرم مع الدكتور أيب , وذوي احلكمة من أرض أيب موسى األشعري

) هـ9041(وفرحنا م وكم كان سرورهم بنا عظيما  يف السابع والعشرين من رجب 

ولقد كان , وبتنا ليلة عندهم مث عدنا يف اليوم التايل) م9891(مارس سنة ) 5(, املوافق

 .غبطة أيب عصام ؤالء الليوث جد عظيمة

وكان هلؤالء " مثرخيل"ك على ويف نفس اليوم الذي غادرنا فيه بدأت املعار): مثرخيل(فتح 

 .الشباب دور طيب يف فتحها وترى أباطارق يزجمر بني هؤالء

  أسد فرائسها األسود يقودها        أسد تصري له األسود ثعالبا

 .وافتتح ااهدون منطقة واسعة وغنموا غنائم كثرية

ت قرب ووصل, ونقل أبو طارق سريته إىل خط التماس مع العدو:  وانتقل أبو طارق

 .جالل آباد يف العاشر من رمضان وعلمت أن أبا طارق يف املقدمة

ويف اليوم العشرين من رمضان جاء أبوطارق من خط النار األول ألخذ بعض احلاجيات 

فأبو رقية ليس من . إن كتابتك عن أيب رقية تثري علينا الناس: واألسلحة ورأيته فقال يل

لدي يثري حفيظة اليساريني والقوميني علينا وحبذا فخذنا إمنا هو من فخذ آخر ومدحك لوا

 .اجتهدنا فإن أخطأنا فمنا ومن الشيطان وإن أصبنا فمن اهللا: لو مل تكتب عنا فقلت له



مث جلس إىل أيب عبد اهللا وقضى حاجته وأخذ لوازمه مث أراد أن يسري فافتقـدين وكنـت   

خرية اليت ودعته ا يف هذه أجلس يف املغارة فجاء إيل  وودعين وكانت هي اللحظات األ

 )األربعاء واخلميس(احلياة يوما احلادي والعشرين والثاين والعشرين من رمضان 

وقد خاض ااهدون ومن بينهم اإلخوة العرب معارك شديدة يف هذين اليومني وفتح اهللا 

عليهم مخسة مراكز من مراكز الكفر منها مركز قوي وأصبحت الـدبابات تفـر مـن    

ين ومئات الكفار قد أطلقوا سيقام للريح هربا  حبيام وحلـق ـم ااهـدون    ااهد

  يطاردوم

 فتدفقت جند العقيدة أرا  يف كل ســـاح

 تزهو بألوية الفداء وبالبطوالت الصحـــاح

 وتقول إن شح العطاء فنحن للدين األضاحي

 وجالؤها القرآن عنوان اهلداية والفـــــالح

 الدماء وبالعناء وبالصفـاحوالنصر جيىن ب

ويرى أبو طارق وهو يف جمموعة احلماية هذا املنظر فيطري قلبه ليلحق ؤالء ااهدين 

الذين يطاردون أعداء اهللا ويستأذن املرة تلو املرة أن يشبع مه ويشفي غليله من هؤالء 

عه الصاروخي وانطلق أبوطارق كاهلزبر حيمل مدف, وأخريا  أذن له أبوعبداهللا, الكفار

 .وأمامهم ثالث دبابات هاربة R.P.J على كتفه

 ?أو تصدقون أن الدبابات هاربة والليوث تطاردها

سنلقي يف قلوب الذين كفروا الرعب مبا أشركوا باهللا مامل ينزل به سلطانا  ومأواهم النار (

 )وبئس مثوى الظاملني

 )151: آل عمران

جتاوزت مرمى املدفع استدارت وأطلقـت قذيفتـها    وبعد أن تيقنت الدبابة الثالثة أا قد

واستشهد يف احلال مع اثنني من إخوانه األفغـان وج  , وجاءت القذيفة يف حنر أيب طارق

وهكذا ويف شهر واحد نفقد عمودين من أعمدة اجلهاد ومن بلـد  , رح أربعة من األفغان

 .واحد



وفقدنا عوض بن علي مبخوت  )عبد اهللا النهمي(لقد فقدنا أبا مسلم الصنعاين الداعية 

ويف نفس الشهر سار على الطريق علي عبد الفتاح وعابد الشيخ , العرادة قمة من القمم

 .حممد

أبو طارق فذرفت عيناي ودار : وجاء اخلرب بالالسلكي وتساءلت عن اسم الشهيد فقالوا

 :حوار األماين بني األرواح

 ومهت على خدي الدموع فقلت ياروحي وراحـي

 محت قلوبنا فعدلت  عن هذا  الــــــرواحهال ر

 فأجابين البطل  املسجى هازئا   يب  باقتراحـــي

 كفكف دموعك ليس يف عرباتك احلرى ارتياحي

 هذا سبيلي إن صدقت حمبيت فامحل  سالحــي

 فبه إىل القدس الوصول وللكرامة  والنجـــــاح

اد مصداق اآلية الكرميـة   وإين ألرى من خالل الشهداء الذين يتساقطون على دروب

فالشهادة اختيار واصطفاء واختاذ واجتباء واملوت ال يتعلق خبطـر  ) ويتخذ منكم شهداء(

 .إمنا هو اختيار رب العاملني لصفوة عباده املخلصني, والسالمة ال ترتبط حبذر

هل إىل وأبت, ونرجو اهللا أن يكون قد تقبله يف الصاحلني وأن جيمعنا به يف الفردوس األعلى

اهللا عزوجل أن يلهم والده وأبناءه وأحفاده وأخواته الصرب والسلوان وأن جيربهم يف 

 . مصيبتهم وأن يعوضهم خريا

وكان أول من رآه , لقد رأى عدة إخوة أباطارق وبشروه بالشهادة: الرؤى يف استشهاده

 .وبشره بالرؤيا) عبد اهللا النهمي(أبو مسلم الصنعاين 

رأيت إحدى وعشرين امرأة مجيلة يف قصر من : محد اآلنسي قالوكذلك حدثين أبو أ

أختار أمجلهن ولكين رأيتهن : القصور ونادى مناد هذه النساء للمجاهدين فقلت يف نفسي

وبدأت النساء خيترن , مجيعا  كأن خلقة واحدة ال تستطيع متييز واحدة عن األخرى

 .أزواجهن فتقدمت واحدة واختارت أبا طارق



و عبدالرمحن املأريب يف قصر كبري فدخل عليه أبو عبدالرمحن وجمموعة فأقبل عليهم ورآه أب

أبو طارق يف قصره وقدم هلم ألوانا  من الفاكهة والطعام وفجأة دخلت القصر امرأة مجيلة 

 .فبدا أبو طارق وكأنه يستعجل الضيوف باخلروج ليجلس مع زوجته

جمموعة من أهل اليمن فسأهلم  -جالل آبادوهو يف -ورأى عبد اجلبار الشرقي يف منامه 

  .استشهد أبوطارق: عن أيب طارق فقالوا

وشهد يل اإلخوة األربعة اليمانيون الذين رافقوه يف املعركة وبعد : رائحة املسك

أن رائحة املسك كانت تعبق بأرجيها فتعطر اجلو " بايب"اإلستشهاد إىل مثواه األخري يف 

 .وهي تنبعث من جسده

 :)عبد الواحد حامد آل محدان الغامدي(أبو حامد الغامدي  الشهيد

الساعة الثالثة تقريبا  قبل الفجر رن  جرس التلفون فهببت من نـومي ألرد عليـه وإذا   

معذرة إلزعاجك فما كنت ألزعجك لوال أين أريد : بصوت متهدج يقطعه البكاء ويقول

قليل وسألته يف أمر قدومي فأشار  لقد انتهت حماضرة الشيخ متيم قبل, االستفتاء يف أمري

إيل  بالقدوم رغم أن أمي حتمل يف طيات قلبها جلطة قد تودي حبياا ألول هزة ووالدي 

 . جيري السكر يف دمائه عاليا  مقلقا

ومن , إال أن استشهاد أخي أيب حامد وحماضرة الشيخ متيم قد جعلتين أزهد يف احلياة

ان احلضرمي ولكين تركت كلمة حضرمي حىت ال فأجاب إنين أبو سليم? تكون يا أخي

 .)أبو سليمان املهاجر(فأنا , يشم منها رائحة القومية اجلاهلية املنتنة

: عبد الواحد الغامدي فقال -أخيه يف اهللا-وأخذ أبو سليمان يعدد على التلفون مناقب 

وكان , )203(شقة ) 8(مجعين اهللا وإياه يف شقة واحدة يف سكن احلرم اجلامعي عمارة 

يف الغرفة الرابعة فكان يطلب مين أن أترك باب البلكونة مفتوحا  ويعتذر أنه قد حيتاج من 

فقد كان إذا , ثالجيت يف الليل كأس ماء باردة أو حبة فاكهة ولكن احلقيقة غري ذلك

هجع الناس يف مراقدهم وانتصف الليل وجتاوز إىل الواحدة قام أبو حامد وتوضأ وبدأ 

فهو , طويل القيام فكنت أراه ركعته قد ميتد ا الزمن ثلث أو نصف ساعة صالته وكان

لعله من أحد أساتذته أو زمالئه العابدين يف قسم ? وممن تعلم قيام الليل, قو ام صو ام

ولعله من أحد مشاخيه يف الباحة اليت , الدراسات اإلسالمية يف جامعة امللك عبد العزيز



درج وقضى لبانة شبابه أو لعل أحد أشقائه الذين كانت مسقط رأسه وعلى أرضها 

يعملون يف الرياض والطائف قد أثر عليه بسمته ودله وسلوكه أما والده فقد مضى إىل اهللا 

 .منذ فترة -عز وجل-

ويف العشر األواخر وأثناء الفتوحات املؤزرة كنت يف مغارة على مقربة : ويف جالل أباد

على الالسلكي الذي يتابع  -ت أيب الزبريـواهللا أعلممن املعركة ترامى إىل مسامعي صو

وهكذا مضى على الطريق أسد من , لقد استشهد أبو حامد الغامدي: أخبار املعركة قائال 

أسود اهللا يسطر بدمه التاريخ اإلسالمي وميهد بتضحيته الطريق إىل اتمع اإلسالمي الذي 

 .تنعقد اآلمال على اهللا إلقامته من جديد

 :)فوزي بن علي(د أبو أمحد اجلزائري الشهي

حيث ذهبت مع ) هـ 9041(يف العاشر من شوال سنة ) مال تاج حممد(يف بيت القائد 

لفيف من اإلخوة األحبة لزيارته إثر إصابته وإذا مبجموعة من اإلخوة اجلزائريني الذين 

بت رجله أخ عريب قد أصي-نعموا بصحبته يف أرض اجلهاد يكتنفونه وإذا حبضرة بالل 

طلب منا أن , يفتح كيسا  صغريا  من ورق البالستيك وفيه قطعة قماش مضمخة بالدماء

نستنشق ارجيها العطر ونتنسم شذاها العبق مث قال على مسمع من إخوانه الذين شهدوا 

لقد كانت رائحة زكية فاستأذنته آلخذها إىل البيت , )هذه دماء فوزي: (شهادة فوزي

كان هذا بعد استشهاد , الطيب وأخذا إىل البيت ومشتها النساء حىت يستروحوا أرجيها

 .ال بد أن يشم أهل الشهيد هذه الرائحة: مث قال بالل, فوزي بتسعة عشر يوما 

وجتد كوكبة , ذلك املكان الذي أقبل منه صفوة أبناء اجلزائر, من الوادي? فمن هو فوزي

ون معركة اإلسالم يف أفغانستان من خرية الفرسان اجلزائرية اليت قذف ا الوادي إىل أت

 .اإلخوة أدبا  ورجولة وحياء وطاعة

إذ كان هذا الليث الذي , وحق  لنا أن نسميه كذلك) وادي أيب ابراهيم(ولذا فإين أمسيه 

ين ف على اخلمسني طليعة قومه إىل اجلهاد وعاد إليهم والرائد ال يكذب أهله فبدأت 

وكابل وقد تعرفت  ) سرخ رود(وتقبل على أرض  -اديالو-األسود تنطلق من عرينها 

من الوادي وكنت عندما أحتدث عن قضية فقهية يرد ) أبو علي(يف صدا على شاب امسه 



وأى أبو علي دورته وتوجه إىل شكردرا ) أبو علي املالكي(علي  بالفقه املالكي فسميته 

الرقاب من األسود على مشارف كابل حيث حتتدم املعارك ويصطلي بنرياا غلظ 

وشرح اهللا صدر أيب علي لالستقرار هناك حيث أصبحت املنطقة وبعد سنة , الضواري

) ووسيل, وتاج حممد, وأنور, ناصر(تردد اسم أيب علي وأصبح قريبا  إىل قلوب القادة 

انتقل أهل وادي سوف اجلزائري (وحمورا  يتحرك بينهم وأقبل أهل الوادي إىل واد آخر 

والتفوا حول أيب علي  -وادي السكر -ألن شكردرا تعين ) لسكر األفغاينإىل وادي ا

الذي نضج مع حرارة املعركة وضخامة التجربة فأصبحت وأنت جتلس إليه كأنك جتلس 

مع رجل يف العقد اخلامس من عمره ملا تسمع من حكمة القول وحسن التصرف وأدب 

 .املعايشة مع األفغان والعرب

خـارق   -حذيفة اجلزائري-ما يصفه صديق العمر ورفيق املسرية كان فوزي ك:  دراسته

الذكاء حاضر البديهة وقد عرف ذه الصفة بني أقرانه حيث كان امللجأ للكثريين مـن  

فكانوا كلما أعضـلت علـيهم   ) عنابة(أنداده الذين يعيشون يف معهد العلوم الدقيقة يف 

 .مسألة رياضية توجهوا إليه ليجدوا حلها

عـز  -ومما حيز يف نفسي ويؤملين أن العقليات الرائعة واألفذاذ ممن مـن  اهللا  : ينأمر حيزن

أمـا ديـن اهللا   , عليهم بنعمة الذكاء يتوجهون لدراسة اهلندسة والطب والصيدلة -وجل

الذي يدرس يف كلية الشريعة فيشكو إىل اهللا أبناء الدعوات وأصحاب احلركات الـذين  

ويتركونه وال يـدخل كليـة    -الطب واهلندسة-تطبيقية يتجهون إىل الكليات العلمية ال

الشريعة أو أصول الدين سوى الذين أوصدت يف وجوههم كل الكليات ومل يبق أمامهم 

 .سوى دراسة اإلسالم

وأجدر أن يدرسه هؤالء األذكياء ألننا حباجة إىل عناصر , إن دين اهللا أوىل ذه العقليات

وتستنبط أحكاما  شرعية جديدة , مل دين اهللاقوية فتية ذكية شجاعة مضحية حىت حت

تواجه ا املعضالت العصرية واملشكالت احلاضرة على ضوء الكتاب والس نة ال أن تبقى 

دون أن تتعداه أو  -فقط-حمصورة بني دفات كتاب ألف يف القرن السادس اهلجري 

ة العلوم اإلنسانية من تتخطاه لقد فطن أعداؤنا من الشيوعيني والبعثيني والقوميني إىل دراس

التاريخ والتربية واإلجتماع وعلم النفس واآلداب وعادوا يستلمون توجيه هذه الكليات 



أما أبناء احلركات , ليصوغوا عقول األجيال على أعينهم ويوجهوها على أهوائهم

اإلسالمية فالواحد منهم يعيش مع اإلمسنت واحلديد واملبضع واملريض ويقضي طيلة حياته 

التفكري بعيدا  عن الغوص يف أعماق هذه الشريعة الغراء أو العيش مع األجيال الذين  أمي

فهال ننتبه ونوجه خيار أبنائنا إىل دراسة دين اهللا , يشكلون قاعدة اتمع وأساسه

 .وشريعته

مشعال  من مشاعل العمل , ولقد كان رمحه اهللا منذ نعومة أظفاره مقبال  على اهللا: نشأته

, فحيثما حيلو لك أن تشاهده رأيته, وعمودا  من أعمدته منذ مرحلته الثانوية, اإلسالمي

, إىل املعارض اإلسالمية اجلامعية, إىل احتفال احلي  بذكرى إسالمية, فمن حلقة املسجد

وكانت الدراسة يف السرية وحياة , ودعك عن الندوات والدورات الفقهية واألصولية

 .ده بكليته إليهاالصحابة متلك عليه مشاعره وتش

وأصبحت األماين املعسولة تشغل والده , وخترج فوزي من قسم الرياضيات: خترجه

 . إلرساله إىل فرنسا للحصول على الدكتوراة ليعود أستاذا  جامعيا  مرموقا

زرته ذات مرة بعد التخرج  -أحد رفقاء درب اجلهاد من بلده-يقول أبو عاصم اجلزائري 

ططاته من أجل صياغة مستقبل الورود البنه فوزي وأنه سريسله وبدأ والده حيدث عن خم

) أنت تريد وأنا أريد واهللا يفعل ما يريد: (إىل فرنسا فابتسم فوزي وأسر يف أذين قائال

 .يا قوم حنن يف واد وأنتم يف واد :وكأنه يقول لوالده

ا وأعصاا ويشد نفسه بأحاسيسه, لقد كان التفكري يف اجلهاد يأخذ من وقته كل مأخذ

إنه يتابع اخلطوات اليت تبين حياة األمم مبسريا لقد كان , ما وراء األوراس إىل اهلندوكوش

 .يعيش مع اجلهاد وجملة اجلهاد وأعالم اجلهاد يف أرض العزة واألجماد

ولقد كان الصدق واجلدية من معامل شخصيته : وحيدث عنه أخوه حذيفة اجلزائري فيقول

ب األمر من مجيع وجوهه حىت إذا وقر يف أعماقه أنه احلق التزمه وبذل له البارزة فتراه يقل

 .حشاشة قلبه وعصارة نفسه

وكانت احملاولة األوىل للقدوم من خالل مصر فاشترى تذكرة إىل مصر : حماولة القدوم

 :لعله حيصل على تأشرية باكستان منها بعد أن فشل يف احلصول عليها من اجلزائر



 عند كربته         كاملستجري من الرمضاء بالنار املستجري بعمرو

فارتدى , وعاد إىل اجلزائر ورأى أن منح التأشرية من خالل مجاعة التبليغ سهل ميسور

وخيرج معهم يف اجلوالت حىت , وأقبل عليهم يبيت معهم يف املساجد, الثوب القصري

إسالم  -موسكو-ونس استطاع أن حيصل على التأشرية الباكستانية إذ كانت التذكرة ت

 .آباد

أقبل فوزي إىل أرض اجلهاد وكان يأسر إخوانه خبلقه الرفيع : مع إخوانه يف أرض اجلهاد

وال تزيدك , يدخل إىل قلبك ألول لقاء, وشعوره الرقيق وابتسامته احللوة وحديثه العذب

باداته وعرفت وال املخالطة إال اعجابا  واكبارا  فكيف إذا طلعت على ع, األيام به إال حبا

أنه يصوم اإلثنني واخلميس وبقية النوافل وال يفوته ورده القرآين وال أذكار الصباح 

 . واملساء إال ملاما

 .فمن صدا إىل ذات الصواري إىل مريانشاه وخوست وأخريا  إىل شكردرا

ين ولقد حاولت يد املنون أن ختتطفه ثالثا هكذا بدأ بشري اجلزائري حيدث: يد املنون وفوزي

 :عنه

أوهلا على الطريق إىل شكردرا حيث تعرضت القافلة إىل قصف شديد وامر الرصاص  -أ

مطرا  يشق حجب الظالم بألسنة هليبه وتفرق القوم وتأخر فوزي قليال  لقضاء حاجته 

 . وعاد إىل الطريق ليجد نفسه وحيدا

 لغريب من اخلالن قد ند صحبه        وقد أقبل األعداء واحلولك اللي

ووقف فوزي يف وحشة من الليل وغربة من األهل وجهل من املكان فال أنيس وال 

   .جليس

وافتقده إخوانه العرب يف القافلة فاستوقفوها وعادوا يبحثون عنه فوجدوه وكأنه يسائل 

 :الليل والنجوم

 يا ليل الفجر مىت غده          أقيام الساعة موعده



وصل فوزي إىل شكردرا واتصل بتاج حممد : وتاملرة الثانية يف الصراع مع امل -ب

واستقر به املقام عنده وزاد شجاعة إىل جرأة فالتقت غرية اإلميان ومحاس الشباب وتقليد 

 :أما تاج حممد فقد عرف جبرأته النادرة وشجاعته الغريبة, القادة األخيار

 أسد دم األسد اهلزبر خضابه          موت فريص املوت منه ترعد

حاصره األعداء وهو يف بئر مع جمموعة من : دثوين عن شجاعته وهو يسمع قالوالقد ح

جماهديه وأخذ األعداء يطلقون عليه القنابل من باب البئر وهو يصيح م من الداخل 

 .استسلموا خري لكم

وعندما مر  م األخ عبد اهللا أنس وأبو هاجر مسع أعداء اهللا ما من املركز القريب على 

رشاش والكالشنكوف فأخذوا يرموما بشىت أنواع الرصاص فأخذ تاج حممد مرمى ال

إما أن تكفوا أو أهجم اآلن عليكم فخرس الرصاص : مكرب الصوت وخرج وصاح م

 . فورا

لقد كان مع ثالثة من إخوانه يتعلمون الرماية على قاذفة القنابل اليت , ولنرجع إىل فوزي

فوزي ) حنر(م العدو بقذيفة فانفجرت فأصابت لبة فرماه) نارجناك(غنموها من العدو 

شظية فقطعت شريان العنق وبدأت الدماء تتدفق فأقبل بشري وأخذ إبرته وخاط مكان 

قد أقبلت ولكن اهللا ) املنية(اجلرح فقال فوزي لبشري اجلزائري وهو يعاجله يبدو أن شعوبا  

 .جناه وعاد للجهاد

ذكرى ) م9791(سادس والعشرين من إبريل يف اليوم ال: ومل ختطئه الثالثة -جـ

اإلنقالب الشيوعي وبدأ الشيوعيون حياولون االحتفال وقد قدموا اإلحتفال يوما  عن 

الذكرى خوفا  من ضربات ااهدين فجاءت سبع عشرة دبابة حنو مركز مال تاج حممد 

هم شظايا فلبس فوزي ألمته وأخذ عدته مث هجم مع القائد عليها فحطموا ثالثة وأصابت

قنبلة فجرح تاج حممد واستشهد فوزي لتوه ودفن بعد أن دفن الكثريون قلوم يف حلده 

فنرجو اهللا أن جيمعنا مجيعا  به يف , وأصبح فوزي حديث الساحة ونشيد سامر املنطقة

 .الفردوس األعلى

 :يكتبون للمجاهدين تفاعال  مع استشهاد أيب أمحد اجلزائري) الوادي(أهل 



 الرمحن الرحيم بسم اهللا

 :من أفغانستان إىل القدس

احلمد هللا رب العاملني خص باحلياة الشهداء من ااهدين ورفع مراتبهم يف جنات النعيم 

وجعل للشهيد يف كل قلب أبيض باإلميان حمبة خاصة ولو , وشفعهم يف سبعني من األهلني

أشهد أن ال إله إال اهللا كان ممن بعدت به الديار وانقطع دونه العمران من اهولني و

وحده الشريك له رغ ب يف الشهادة واإلستشهاد والذود عن حياض املسلمني أين 

إمام االنبياء وقائد ااهدين , وأشهد أن املبعوث رمحة للعاملني نيب اهللا ورسوله, كانت

اهدون أيها القادة الفضالء أيها ا, صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  كثريا 

األعزاء أيها املتطوعون باملال والدماء حنن من والية الوادي إذ نقدر فيكم هذه الروح 

فبلغ , اجلهادية العالية حق قدرها ونلمس منكم بعثا لعزة األمة اإلسالمية اليت طال نومها

حىت إذا استيأس الرسل وظنوا أم قد (بالذين أذهبوا أنفسهم عليها حسرات درجة اليأس 

فأنتم غيث هذه األمة املرتقب وسالح من ظن أنه أحيط به ) ا جاء هم نصرناكذبو

إخواننا على أرض اجلماجم واألشالء والدمار  0وسفينة النجاة من شبح الغرق احملدق

فوزي بن عبد الرمحن بن (نزف إليكم من والية  الوادي عامة وأسرة الشهيد أيب أمحد

, ول لكم السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتهخاصة نزف اليكم حتية اإلسالم ونق) علي

وحياكم اهللا من رجال أعادوا هلذه األمة عزا وأذهبوا عنها ذلتها وكربتها ومسحوا عن 

وبيضوا بعد االسوداد وجهها وكذ  ب اهللا على أيديهم مزاعم , جبينها العار الذي حلقها

األيدي الشاحبة والبطون الشيطان وأتباعه من أن الدولة احلمراء ال زم فهزمت على 

باالسلحة القليلة وباإلميان الذي يف قلوم أرسى من اجلبال , الضامرة واألقدام احلافية

وعض احلاقدون على األنامل من الغيظ وظنوا أم مع الفئران , وأثبت فنصركم اهللا عليهم

) من خلفهم وإما تثقفنهم يف احلرب فشرد م: (قد أحيط م وصدق اهللا العظيم إذ يقول

إخواننا على أرض اجلهاد املبارك يف . فهذا الذي حدث حنمده سبحانه وتعاىل على ذلك

ولكم , والية الوادي بأسرها) فوزي بن علي(أفغانستان لكم هز استشهاد ابننا البار 

األباعد , أحدثت هذه الشهادة من تغيري يف النفوس وتعاطف قوي من عامة الناس

القائمون على أمر الدعوة من جهل الناس بالقضية بل بقضية  ولكم اكتشف, واألقارب



ولكم عرف العوام أفغانستان ااهدة من وراء شهادة أخينا فوزي , اجلهاد واإلستشهاد

حىت أن من العجائز من تعجبت من اجلهاد والشهادة وقالت فيما مفهومه لقد خرجت 

بشرى اجلليلة املرجفون بالدعوة يف ولكم أذعن هلذه ال, فرنسا من اجلزائر وانتهى اجلهاد

ولكم شوقت شهادة أخينا فوزي كثريا  ممن مسع به فأحب الشهادة حىت , املدينة وغريها

وتذكرت قصيدة شاعر اجلهاد , لكأنين رأيت مجاهري الشباب كلها متنت لوكانت فوزي

أمحد ) م4591(يف اجلزائر مفدي زكرياء يف أول شهيد جزائري يف بداية الثورة اجلزائرية 

قال فيه ويف إخوانه قصيدة طويلة منها هذان , زابانا فبعد أن حكم عليه العدو باإلعدام

 :البيتان

 يا زبانا ويارفاق  زبانــــــــــا        عشتم للوجود دهرا  مديدا

 كل من يف االرض أضحى زبانا         ومتىن أن ميوت  شهيـــدا

لكم الحظنا من صرب أعطاه اهللا هلذه العائلة , ستشهادأيها القائمون على أرض اجلهاد واإل

وعبد الرمحن أبو الشهيد يربتنا , املشرفة فغصص البكاء ختنقنا والدموع تنهمر من أعيننا

 0كل ذلك من فضل ريب إن فضله كان علينا كبريا, وبالكالم يشجعنا على الصرب والثبات

ا إال أن نبلغ لكم السالم مجيعا ونقول أيها القائمون على أرض اجلهاد واإلستشهاد اليسعن

لكم إنكم ما رميتم إذ رميتم ولكن اهللا رمى واعلموا أنه ما حالفكم النصر إال بقدر ما 

فعضوا على ذلك بالنواجذ ولو مل يعترف بكم , كان هواكم تبعا ملاجاء به الرسول ص

أصل الشجر  ولو أن تعضوا على, ولو عاداكم أهل األرض مجيعا , أهل االرض مجيعا 

 0واحلجر وأعقاب البنادق حىت يدرككم املوت وأنتم على ذلك

وأخريا  نسأل اهللا لكم النصر املؤزر املعجل إلقامة خالفة اهللا يف األرض اليت طاملا حتطمت 

ونسأله جل وعال أن ينصر إخواننا ااهدين يف فلسطني وأفغانستان , النفوس يف غيبتها

ونستودعكم اهللا الذي ال تضيع ودائعه  والسالم عليكم , هللاويف كل مكان يذكرفيه اسم ا

 .ورمحة اهللا وبركاته

 اجلزائر -أهل الوادي 

 :)عز الدين بلحواجب(الشهيد عبد القادر 



جاء اخلرب أن طائرة روسية قد ألقت , هكذا ميضي اخلرب أحيانا  دون أن تعلم تفصيالته

وكم من أمل كبري , كم من قمم هدمتف, قنبلة على خيمة فقتل فيها اثنا عشر عربيا 

واحلق أن الفقدان واخلسارة يف , هذا ال يعلمه إال اهللا الذي خيلق ما يشاء وخيتار? طعنت

ميزان البشر أما رب العزة الذي فطر هذه النفوس فهو الذي يدبر األمر ويقدر ويعلم أين 

 :فأحيانا  يكون القتل خري كبري لألمة? اخلري

 حياة         ويف األسرى فدى هلم وعتق ففي القتلى ألجيال

 وللحرية  احلمراء  بــاب          بكل يد مضرجة تـــــــدق

مضت القذيفة بأرواح هؤالء إىل اهللا ونرجو اهللا أن يكون را قد تقبلها ووصلت إىل 

 .حواصل طيور خضر يف اجلنة تسرح حيث تشاء مث تأوي إىل قناديل معلقة حتت العرش

اليت شرفت ) البلدة اجلزائرية(ابن اجللفة , والء الوافدين على اهللا عبد القادرومن بني ه

ولقد استبشرت وهادها بقدومه , باحتضانه وحظيت تربتها بأقدامه وطاب نسمها بأنفاسه

وحلت األفراح على بيته خاصة وهو أول ضيف ينجبه , )م5691(إىل هذا العامل سنة 

اهلضاب العليا (يف قمة  جبال اجلزائر ) اجللفة(لدة وهذه الب, رحم أمه على هذا البيت

 .)الغربية

تعرف على اإلسالم من خالل الدعوة اإلسالمية وأقبل بنهم كبري يلتهم الكتب : نشأته

وأحقيته باهليمنة , الفكرية اإلسالمية فاطلع على عظمة هذا الدين وجدارته بقيادة احلياة

مث وجد أن الطريق احلقيقي , ومن أجل هذه العنايةفبدأ يعمل هلذا الدين , على حياة الناس

وقد ترامى إىل , فهو أقصر طريق وأقوم جادة اجلاد إلعادة دين اهللا إىل احلياة هو اجلهاد

, مسامعه أخبار اجلهاد الذي شر ف اهللا به األمة اإلسالمية ورفع هامتها وأعلى جبهتها

 .سالمفقرر أن ينتقل من ذروة اجلزائر إىل ذروة سنام اإل

ولكن هنالك عوائق كثرية وعلى رأسها الدراسة اجلامعية يف كلية الزراعة يف جامعة 

فلقد أى السنة الثالثة وبقيت سنة التخرج ونيل الشهادة ودخول السلك ) تيارت(

, احلكومي ولكن هنالك شهادة أخرى تنتظره تدخله جنة عرضها السموات واألرض

 .شطر أفغانستانواختار اآلجلة على العاجلة وميم 



وقورا  صامتا  حىت قال , غزير العربة, دائم الفكرة, قليل الكالم, كان شابا  متزنا : مناقبه

له أحد إخوانه أثناء السفر لقد فقدت حقيبتك يا عبد القادر فرد باطمئنان أراحين اهللا 

 .منها

يهتف وصل إىل معسكر التدريب يف صدا مث توجه حنو خوست لقد كان حادي األرواح 

 .بالد األفراح بالد األفراح: يف أعماقه

وأخريا  وصل إىل جالل آباد حيث متتد براثن املوت لتختطف النماذج واألفذاذ وجاءت 

 .القذيفة اليت نقلته مع إخوانه إىل رب العاملني

لقد أثرت شهادته يف نفوس إخوانه ممن عرفه من : أثر استشهاده يف نفوس أنداده وأقرانه

 .قبل

لقد كنت وإياه نتنافس يف القدوم إىل أرض اجلهاد وذات يوم وإذا بأحد : (مرزوقيقول 

املوسرين يس ر يف أذين أنه على استعداد لتجهيز أربعة غزاة فأعلنتها يف جلسة وإذا بعبد 

وقطع تذكرة عن طريق أملانيا وأخريا  جاء اهللا بنا , القادر يأيت ويهمس يف أذين أنا أحدهم

 .وسبقنا عبد القادر إىل اهللاإىل أرض اجلهاد 

لقد أمضيت معه أربع سنوات تغمرنا احملبة اإلميانية وتز أعطافنا فرحا  : (ويقول مرزوق

 .)باالخوة اإلسالمية

 وكنا   كندماين  جذامة     برهة         من الدهر حىت قيل لن  يتصدعا

  بت ليلة معـــافلما    تفرقنا    كأين   ومالكا           لطول اجتماع مل ن

وأهدى إليه إخوانه الذين صاحبوه الدراسة اجلامعية مرزوق ومنصور وعالل وأبوالصديق 

دي هذه األبيات كما ديها إىل والديه راجني أن يستبشرا ذا : (هذه األبيات قائلني

 :)الفوز العظيم عند رب العاملني

 ها يا أزاهرفاجلراحات متأل األرض  عطرا         فاخجلي من أرجي

 يا دماء الشهيد  أنت  عبريي       وقصيدي  ونشويت  واملشاعر

 كل عهد عن اجلهاد تعامـــى        هو  يف  منطق  األخوة خاسـر



 :وكتبوا أبياتا  أخرى يزفوا بشرى إىل روحه

 فإذا هوى منهم شهيد هللت حور احلســـان

 يلقينه بالراح  والرحيان  يف  غرف  اجلنان

ولقد عاهده إخوانه الذين أتوا معه أم سوف يواصلون الطريق حىت يكرمهم : لونويقو

 :اهللا بإحدى احلسنيني

 أبطالنا   الذين    صاغوا   الفجر  بالدماء

 إنا   على     طريقهم      جندد      الوالء

 لنصرة اإلسالم لدعوة اإلسالم لدولة اإلسالم

 :)ي حممد مقبلمرشد محاد(الشهيد أبو اخلري اليماين 

 :على الورقة اليت تضمخت بدمه أثناء الشهادة وجدنا هذه األبيات

 ومهاجر  يف  اهللا  ودع   قومه          مل  يلتفت  يوم   الفراق   وراء

 ألقى ثقال  األرض  عن  أكتافه         ورمى  اهلوى  ملا   أراد  مسـاء

   يعرف   له   رفقــاءومضى كأن األرض مل يولد ا          يوما   ومل

 تتزاحم  الدمعات  خلف  جفونه          فريدهن      تصربا      وابـــاء

 مستجمعا    أسراره  يف  صدره          أط    الفؤاد  لثقلهن   ونــــاء

 لوال  اليقني  ملا  أطاق  بقاءها           بني  الضلوع  وال  أطقن  بقاء

ا  بدمائه كما يشهد بذلك صاحبه أبو الرباء القرشي الـذي  هذه الورقة اليت عبقت عطر

ولقد كان يف آخر اللحظات ميسك بيد أيب الرباء , رافقه آخر رحلة قبل أن ميضي إىل اهللا

 .وينظر إليه مودعا  فلقد كانت بينهما مودة عميقة وحمبة وثيقة

عطرا  عبقا  وشذى  يشهد أبو الرباء القرشي وأبوعمرو احلبشي أما تنسما من دمه: أقول

 . قويا  طيبا

منذ صغره فقد أباه فاضطر أن خيرج إىل السعودية حبثا  عن مصدر رزق له وألمه : نشأته

وتوجه حنو السعودية وأخريا  وجد أن احلياة ال طعم هلا وال معىن إذا ) تعز/إب(فودع بلده 

قعود وقد رفعـت  فال عذر للنفس بال) الزواج(كانت غايتها عمل من أجل البطن والفرج 



فأي حجة يقدمها بني يدي رب العاملني بالتقاعس , راية اجلهاد من جاجي إىل ر جيحون

 .عن النفري يف سبيل اهللا

وجاءت الساعة اليت اختارها اهللا له ليدع األرض اليت حيس أن حياته فيها سبهلال ال ترتفع 

, نومها عبادة, حياة جديدة عن الطعام والشراب واللباس ويقبل إىل األرض كل دقيقة فيها

وروث حصانه وبوله حسنات يف ميزانه يوم القيامة وأقبل على اهللا بكليته وأعصابه وقلبه 

 .ونفسه

إن كري اجلهاد يذهب غشاوات القلوب وغبش النفوس وكـدرها  : الرؤى واإلرهاصات

فتصقل النفوس وتصفو القلوب وتشـف األرواح وترفـرف   , وغواشي الروح ووضرها

 .تها وأشواقهابأجنح

كلماته وحبه إلخوانه فإذا خاطب أحـد  , أخالق مرشد وتصرفاته كانت أخالق مودع

وإذا أحس أن كلمة واحدة كانـت  , )ياأخي احلبيب(إخوانه افتتح كالمه بعبارة ودودة 

يؤثر إخوانه على نفسه وتضفي التجربـة  , ثقيلة على نفس أخيه أقبل إليه معتذرا  متأسفا 

رقيق العبارة فال تراه بني  ,حلو اإلبتسامة, كان عذب احلديث, واتزانا  على كالمه حكمة

 . إخوانه إال مبتسما

 تراه    إذا   ما  زرته    متهلال           كأنك تعطيه الذي  أنت  سائله

 ولو مل يكن يف كفه غري  روحه            جلاد ا فليتق اهللا  سائلـــــه

وإذا , والنفوس عندما تقبل على اهللا يقبـل عليهـا  , ا عداوكان يترقب الشهادة ويعد هل

وإذا اصطفى اهللا عبدا  أهلمه العمل الذي يكون تقدمـه  , أحبت لقاء اهللا أحب اهللا لقاءها

 .لقدومه على اهللا

كان رقيق الصوت بالقرآن حياول أن يقلد األخ احلبيب أبا هاجر أو الشيخ عمـر عبـد   

 .وكان األمري يقدمه للصالة خاصة التراويح, الرمحن فكان صوته يرقق القلوب

فال تزكوا أنفسـكم  (قال اهللا عز وجل : مسعته يقول: يقول أبو عمرو اليماين: من كلماته

 .لعله على سبيل التيمن: فقال أبو عمرو? فكيف مسيت نفسي أبا اخلري) هو أعلم مبن اتقى

ا نساء ذوات مجال رائع قـل   رأى ذات مرة يف املنام حدائق مجيلة ويف داخله:  من رؤاه

 .لعلها ارهاصات الشهادة: نظريه فقال األخ السامع يف نفسه



لقد خرجت معه صبيحة اليـوم الـذي   : يقول أبو عبيدة اليماين: مبشرات يوم الشهادة

ال : فقلـت ; استشهد فيه وفجأة استوقفين قائال  إين أشم رائحة اجلنة فهل تشمها ياأخي

 .أما أنا فأمشها: أشم شيئا  فقال أبواخلري

يوم الشهادة إىل شـالل قريـب   ) أيب اخلري(خرجت مع مرشد : ويقول أبوالرباء القرشي

فذهب إىل الشالل ومكث طويال  وهو يغتسل فعندما عاد قلت له يا أخي لقد أبطـأت  

 .أريد أن ألقى اهللا واحلور العني وأنا نظيف: علينا فقال

بقـي  ) ليلة العشرين من رمضان(ليت سبقت شهادته يف الليلة ا: ويقول أبو أمحد السعودي

       :حارسا  ست ساعات وملء الليل تكبري وقرآن ومل يذق طعم النوم

 على اهلضبات فرسان       وعند  احلور حتنان

 وملء الليل قــــرآن       إذا هتفوا به النوا

 فدمع العني رقراق

وأخـذ  ) جلـا (ااهدين والكفار يف  ويف ذلك اليوم قامت معركة بني: وهبت ريح اجلنة

وكان معه عبد الكرمي األفغاين فأراد عبـد  ) الدوشكا(أبواخلري دوره على السالح الثقيل 

مهال  ياأخا اإلسالم لعل أحدنا ينال شهادته : الكرمي بعد العصر أن ينصرف فقال أبو اخلري

بقذيفة هاون فأصابته وميضي إىل اهللا ومل متض على الكلمات سوى دقائق معدودات وإذا 

إحدى شظاياها وكان املنظار بيده يرقب مواقع الرصاص من العدو فألقى املنظار جانبـا   

مث جلس جلوسه للتشهد ورفع يديه حنو السماء مبتهال  خمبتا  أن يتقبله اهللا واختفى صوته 

أبـو  (يف تدرجييا  إذ أن دمه كان يتدفق بغزارة وبقي على هيئة التشهد حىت أقبل اخلل الو

بسرير لينقله عليه ووضعه عليه والدم يتدفق والعطر يعبق شذاه يف األنوف ) الرباء القرشي

 .بعرفه فيطيب له اجلو) ينتشر(ويضوع 

وبقيت املسبحة تشري إىل السماء بالوحدانية وأراد أن يودع أبا الرباء الوداع األخري فأخذ 

فر طويل فأريد أن أمتع نظري منك س: بيده وصار يودعه بنظراته كأن لسان حاله يقول

 .حىت نلتقي عند اهللا



ووصل املستشفى يف مريانشاه وكانت روحه قد أفضت إىل خالقها ودفن حيث أوصـى  

فقد أوصى أن يدفن حيث يقتل وأن ال يعلى قربه ورأيت وصيته على الورقة اليت تعطرت 

  ,)وداء أليب دجانة اليمينوعماميت وبدليت الس, أوصي أن ال تنشر صوريت يف الة: (بدمه

ـ 9041(وقد سطر وصيته يف احلادي والعشرين من شعبان سنة : من وصيته قبـل  ) هـ

السالم عليكم : إخوة اإلميان واإلسالم أحبيت يف اهللا: (ومما جاء فيها, شهادته بشهر متاما 

وصيكم أكتب هذه الوصية عسى اهللا أن يكرمين بالشهادة يف سبيله وأ: ورمحة اهللا وبركاته

اخويت يف اهللا بتقوى اهللا تعاىل واإلخالص يف كل عمل تفعلونه ومواصلة هذه الفريضـة  

العظيمة اليت كتب اهللا فيها عزنا وجمدنا فإن تركناها كتب علينا الذل واملهانة كما أشـار  

ما ترك قوم اجلهاد إال ذلوا  وهذا ما أصاب األمة :  إىل ذلك احلبيب املصطفى ص يف قوله

مية يف هذا الزمان ولعل اهللا أراد ا اخلري أن هيأ ألول شرارة من اجلهاد أن تشـعل  اإلسال

يف أرض أفغانستان فادعو اهللا تعاىل أن ال تنطفئ هذه الشعلة بعد اشعاهلا بـدماء إخـوة   

 .)أفاضل واألمل فيكم كبري إن شاء اهللا تعاىل

ريانشـاه ليلـة احلـادي    وهكذا رقد هذا الليث يف جدثه على مقربة من املستشفى يف م

والعشرين من رمضان ولعلها أول ليلة استراح فيها بعد مسرية مريرة طويلة ملؤها الشوق 

ومضى إىل اهللا بعد أن علمنا الكـثري  , والشوك والغصص والعذاب واحلالوة واإلستعذاب

 .الكثري ونرجو اهللا عز وجل أن جيمعنا به يف الفردوس األعلى ذلك الفوز الكبري

 :)الصادق اهلادي عبد اهللا(د أبو الليث السوداين الشهي

كان يدرس الزراعة يف ليبيا وقطع دراسته يف السنة الثانية , من بلدة نيالة يف السودان

مناذج أحيت يف النفوس معانيا              :وتوجه إىل بيشاور ليلتحق بصفوف ااهدين

 تزف إليها احلور أغلى التهانيا

ونعيش معهم وخنالطهم فنشعر أننا مع صنف جديد من , ا قلوبنانسمع قصصهم فتحيا 

وتعيد إلينا صورة ذلك اجليل الفريد , البشر اصطفاهم اهللا ليجددوا دينه وإلحياء شريعته

إنكم لتعملون أعماال  هي أدق يف :(الذي يعرب عنه أنس رضي اهللا عنه قائال  للتابعني 

 .)ول اهللا ص من الكبائرأعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رس



وتذكرنا حساسيتهم وحماسبتهم لنفوسهم بقصة سيدنا علي رضي اهللا عنه عندما جثم على 

صدر أحد الكفار لقتله فبصق الكافر يف وجهه فقام عنه سيدنا علي وتركه فعندما سئل 

كنت أريد أن أذحبه ونييت خالصة لوجه اهللا فخشيت إن قتلته : (علي  عن سر  تركه قال

 .)آلن أن يكون للنفس حظا

لقد أقبل أبو الليث إىل اجلهاد قبل ستة أشهر وتدرب وكان : كتب عنه أبو النور قائال 

 :أبرز مناقبه

 .كثرة النوافل والطاعات -1

 .التحري الشديد بشؤون احلالل واحلرام -2

 .انهالدماثة يف اخللق واألدب يف املعاملة واملودة العميقة اليت حيس ا حنو إخو -3

 .اإلهتمام الشديد بإخوانه -4

كان أبو الليث رمحه اهللا تعاىل من أهل القرآن والعبادة : أبو حيىي املقدسي قدمه لنا فقال

قمة يف التواضع , يذكرك منظره بالصحابة الكرام, والذكر دائما يتلو القرآن أو يسبح

اجلبهة أحببته وتشعر  إذا عاملته يف, ترى النور يف وجهه األمسر املليح, ودماثة اخللق

باإلخالص يف كالمه والتفاين يف حبه إلخوانه وخدمته هلم وحرصه على نصحهم 

 .دائما  يغتنم الس ليذكر إخوانه فينفعهم أو ينتفع م, باحلسىن

عرفناه يف اجلبهات املتقدمة يف خوست عند القائد عبد املنان يسأل كثريا  عن فلسطني 

ىل بيشاور وكان يستعد للسفر إىل كابل وودعناه ليذهب إىل جاء إ. وطريق الوصول هلا

 .رين مع اإلخوة املاليزيني

لقد كان أبو الليث يعيش يف قمة سامقة خبلقه وسلوكه وليس :  األفق الرفيع الذي احتله

قبل شهادته بشهر (شعبان ) 71(أدل على ذلك من الرسالة اليت سطرها إىل أيب حيىي يف 

 .) متاما

كما يود قلب أخ فارقكم , حتية من عند اهللا مباركة طيبة: فاضل أبا حيىي حفظه اهللاألخ ال

) وكلف ميين نفسه(وكان يوميا  يفكر يف أن يصلح ما حدث ) حىت(ويف نفسه شئ من 



حىت استعد للسفر وهكذا حىت غادرت الديار حتية تلبس ثوب السالم عليكم ورمحة اهللا 

قاء تلك اخليمة اليت تشكو النسيان يف خوست مث سرنا كان أول لقاء ل.. أخي. وبركاته

سويا  إىل بيشاور ويف الطريق تعرفت على ثالثة إخوة لعب اجلهاد بقلوم فأحببت أن 

ولعل . يكون يل إخوة كذلك مث يف بيشاور التقينا مرات كان آخرها يف مسجد سبع الليل

, تغمرين الذنوب إىل رأسي إين كإنسان? ما الفائدة من كل ذلك: السؤال املهم اآلن

قبال  مل أكن أهتم لذلك ولكن اآلن بعد أن نسيت .. أتصرف تصرفات كثرية ال معين هلا

أخي أحسب بأن عالقيت . عقلي فيجب أن أفكر قبل كل شئ أفعله وبعد كل شئ فعلته

بك تسوء أحيانا ولعلي أكون سببا  يف ذلك منك مساحمة تغفر يل خطاياي اليت ارتكبتها 

وكل ذلك خشية أن أقف يوما  , حقك ليست ذلك بك تدعو يل يف خلواتك بالتوفيق يف

وقد بني لنا يف كتابه أن الذلة هي ما يصلح , أمام اهللا فيسألين عن حق عبد جماهد ملا أضعته

أخي قد يكون املوضوع , بينما العزة هي ما يصلح للكافرين, ملعاملة املسلمني فيما بينهم

ج إىل ذكر ولكن عندي قد يكون ذا أمهية ألين صاحب اإلمث وأنت عندك تافه ال حيتا

 .صاحب احلق

سـالمي  , أخي دعاؤك يف الصلوات وعسى نلتقي يف مقعد صدق عند مليـك مقتـدر  

لألفاضل عبد الرحيم وعلي وكل من خيدم اجلهاد عن طريق مكتبكم وما توفيقي إال باهللا 

 .)عليه توكلت وإليه أنيب

فما أن أوىف مدة تدريبـه  , ويشبع لبانته, فترة اليت يقضي فيها وطرهوجاءت ال: استشهاده

حىت توجه إىل كابل مع قافلة حطت رحاهلا على الطريق بني جالل آباد وكابـل لقطـع   

وعسكروا مقابل املراكز الشيوعية اليت حتمي الطريـق ملـرور   , اإلمدادات عن جالل آباد

الطريق فجاءت نوبته مع حزب يـونس   القوافل وكانت األحزاب اجلهادية تتناوب قطع

: خالص مث انتهت الفترة وجاءت النوبة األخرى فندبه القائد أن يرحل معه فسأل القائـد 

: منذ عشر سنوات فقال أبو الليث: فأجاب قائد يونس خالص? منذ كم وأنت يف اجلهاد

 مـي  أما أنا فلم ميض علي  سوى بضعة أشهر معظمها يف مركز التدريب فدعين أشبع

كان اهلجوم على ) يف السابع عشر من رمضان(فتركه ويف اليوم املوعود ويف ذكرى بدر 

معسكر شيوعي ظهرا  وأبو الليث صائم فرفع رأسه من خندقه وأخذ يرشق األعداء بوابل 



فأقبلت الرصاصة اليت أصابته يف جبينه ووقع أبوالليث ودمـه يتـدفق بشـدة    , رصاصه

, مله إخوانه من اخلندق ودفنوه يف أحد اجلبال احمليطة بكابلوأفاضت روحه إىل بارئها فح

وهناك ثوى الليث أبوالليث ومل تفارقه اإلبتسامة اليت كانت حمل دهشة اجلميع واعجام 

الذين تعلقوا به حبا  واعجابا  يف الدنيا ولعلهم يتعلقون به شفاعة يوم القيامة إذا تقبل اهللا 

 .غفرة والفردوس لنا وهلم أمجعنينسأله امل. اجلميع يف الصاحلني

 :)عبد الرمحن هادي اليماين اليافعي(الشهيد عبد السالم 

ال يدعون مكانا  إال وقد أحالوه قفرا  بلقعا  وال  -عز وجل-وهكذا دأب أعداء اهللا 

خيرجون من قطر أو بلدة إال وقد ركزوا صنائعهم أو من حيافظ على حظهم املمعن يف 

إال وقد ضمنت أن تواصل ) عدن(فلم تدع بريطانيا , رث والنسلاإلفساد وإهالك احل

الطغمة الشيوعية مسريا يف احتيال الشعب اليماين الكرمي عن جادة احلق وحتويله إىل 

جمموعات من الطفيليات تنتظر املعونة الروسية يف آخر كل شهر لتوزع على عمالء 

ات طيلة الشهر ومع مضغ القات الق اإلفساد والتخريب حبيث تضمن هذه الطغمة توفري

جيترون كلمات للينني وماركس يعيدون فيها ويبدئون ليطمئنوا السادة يف موسكو أم 

 .على الطريق

إال وقد أصبحت بؤرة عفنة للجنس تقضي فيها ) بانكوك(وكذلك ما تركت أمريكا 

 .)احلاجة: الوطر(بني املخدرات واجلنس , قطعان السوائم من الشعوب وطرها

إذ كتبت (ينبت عبد السالم يف هذا اجلو الذي يسمى فيه عبد الفتاح إمساعيل إهلا  و

ولعله مثل آهلة ) حنن ال نؤبن عبد الفتاح ألن اآلهلة ال تؤبن: الصحف عنه يوم أن قتل

أسطورة (وليست , اليونان اليت تتسلى كما تقول أساطريهم بتعذيب اإلنسان وحتطيمه

ببعيدة إذ أن إله العلم قد عاقب اإلنسان الذي اقترب ) سةبروميثوس حامي النار املقد

ليسرق النار املقدسة ويعرف احلقيقة بأن ألقته يف واد سحيق تنهشه الطيور طيلة النهار 

وجوبيتر كبري اآلهلة يرقب األمر ولكنه مشغول بعشيقته على , ويف الليل يعيد اإلله حلمه

 .عرش األوليمب

فتاح إهلا  فقد سم ي ميشيل عفلق من قبل إهلا  وكتبت جملة وليس ببعيد أن يسمى عبد ال

 :وقال شاعرهم) اإلله العائد(حزب البعث العراقية لدى استقباله عند دخول بغداد 



 يا سيدي ومعبدي وإهلي            حسيب أمل   فتاتكم حسيب

وس إذ أهلت فين: وليس هذا بعجيب إذ كان على غرار التأليه الذي سارت عليه روما

وافروديت اليت خادنت ثالثة إهلة فولدت منهم ولدا  مسته كيوبيد , الزانية وباخوس السكري

فأضحت فينوس عند الرومان آهلة اجلمال وباخوس إله اخلمر وافروديت إهلة احلب وابنها 

 .كيوبيد إله احلب

ه كان وشب عبد السالم ليواجه صعبوات احلياة وقد ألقى على كاهله إعالة أمه إذ أن أبا

قد أفضى إىل ربه شهيدا  على يدي اإلجنليز ألنه كان يقف قمة مشاء أمام اإلجنليزي الذي 

 .ال يشبع مطامعه شئ

واحلمد هللا الذي أذل بريطانيا وأخزاها ودمرها يف عقر دارها إذ أن القصور الـيت بناهـا   

ـ  دون بـني  الضباط اإلجنليز على ضفاف التاميز يف لندن من دماء الشعوب وعرقها ال جي

 .أيديهم اآلن نفقات صيانتها فصاروا يتخلصون منها بالبيع للقادمني من دول البترول

لقد ترىب عبد السالم يف حياة كلها كد وشظف إذ أنه ما كان يأكل رغيفه إال ممزوجـا   

 .بعرق جبني أمه اليت صربت على أيتامها حىت شبوا

وي اجلعدي وألقوا عصا التسيار يف وتوجه عبد السالم إىل السعودية مع صديقه عبد الق

اية املطاف يف املدينة املنورة وأخذ عبد السالم يتردد على احلرم النبوي يف أوقات الفراغ 

وأخريا  .حيث يتلقى دروس التالوة والتجويد على يد الشيخ عباس حىت أتقن التالوة

فكرة النفري  تناهى إىل مسامعه قصص البطوالت النادرة فوق جبال اهلندوكوش وأخذت

وأخذ يتباحث مع أخيه عبد القوي حول , إىل اجلهاد شغله الذي يغص اللقمة يف حلقه

طلقا دنيا العمل يف املدينة وتوجها إىل , التوجه إىل مصانع الرجولة واإلباء وأخريا 

قبل عام تقريبا  يف عيد الفطر ) تشاوين(أفغانستان وابتدأ التدريب مث شاركا يف فتوحات 

 .ومكثا أربعة أشهر) هـ 8041(سنة 

ولقد كانت اخلواطر اليت تشغل خميلتهم يف أفغانستان هي كيفية : العودة إىل املدينة املنورة

بعد أن , استنهاض مهم بين قومهم لريوا بأم أعينهم هزمية الدب الروسي مثخنا  جبراحه

نقل الصورة فكان القرار أن يرجعا إىل املدينة من أجل , مرغت كرامته ومزقت هيبته

 .املشرقة عن اجلهاد األفغاين لبين جلدم



أخذ عبد السالم وصاحبه يتصل باليمانيني اجلنوبيني من أبناء منطقته : ويف املدينة املنورة

ويشرح هلم حقيقة األمر وأن الشيوعية ال تعدو أن تكون نسيج عنكبوت قد مزقته 

عالب ولت هلعا  وخوفا أمام زئري وجند الشيوعية كالقطط والث, عواصف اجلهاد األفغاين

 .األسود

بل جاهم بعض الببغاوات , وإذا بعاصفة هوجاء من اإلستغراب والنقد الالذع تواجههم

يرددون نفس الشعارات الشيوعية اليت مسعوها من , أنتم عمالء لإلمربيالية: اليمانية قائلة

 .أنتم جمانني: وقال آخرون, اإلذاعة الشيوعية

 .فوجدنا أنفسنا يف واد وقومنا يف واد فعدنا أدراجنا إىل أفغانستان: يقال عبد القو

قال عبد القوي وهنا قررنا أن نستقر يف معسكر التدريب حىت نعد أنفسنا : اإلعداد الكامل

فمكثنا سبعة أشهر مث , ويف عدن أبني, جيدا  لنواجه أعداء اهللا على أرض أفغانستان

 .البطولة بالدماء وباحلديد تقدمنا إىل جالل اباد حيث متتزج

) 18(وعسكرنا مع إخواننا العرب يف خط النار األول وحتت مرمى املدفعية ومقابل اللواء 

 .الذي حيمي جالل اباد

جاءت القذيفة اليت حتمل بني طيات ) هـ9041(ويف العاشر من رمضان سنة : الشهادة

دماغه مع الدماء  شظاياها احلمام وأصابت رأس عبد السالم شظية وجرح قسم من

فبدأ يودعه بنظراته الظامئة وكأن هذه النظرات توحي : املتدفقة وأقبل عليه عبد القوي

كأا تقول لعبد القوي قل لقومي , لعبد القوي آحياء  عميقا  وتأخذ عليه عهدا  وثيقا 

 .إن طريق اد مفروش باألشالء مروي بالدماء: هذا هو الطريق كأا تقول: من بعدي

 :تقول

 من اقتضى بسوى اهلندي حاجته           أجاب  كل  سؤال  عن   هل  بلم

 :تقول

 إن    ألفي   قذيفة   من   كالم            ال   تساوي   قذيفة  أو   حديد

  :وتقول



 شعب  دعائمه   اجلماجم  والدم           تتحطم    الدنيا   وال    يتحطم

دة إىل عدن عن غري هذا الطريق إمنا هم قوم غارقون يف إن الذين حيلمون بالعو: وتقول

 : وأما عبد القوي فكأن لسان حاله يرد على هذه النظرات قائال. حبرمن األوهام

 يا شهيدا  أرقته جنة اخللد العليـــــــــة

 طبت  حيا  طبت ميتا  صرت رمزا  للقضية

 ريعان الشباب يف سن وهكذا مضى عبد السالم وأخذ معه قلب عبد القوي مضى وهو يف

السابعة والعشرين وسيبقى معلما  بارزا  يف اليمن خاصة للسالكني على الطريق اجلادين 

 .فنرجو اهللا أن جيمعنا به يف الفردوس األعلى آمني, يف السري إىل اهللا

  :الشهيد عبد الرمحن اهلندي

حلديث أثر اجلهاد يف جلسة ضمت لفيفا  من اإلخوة وعلى رأسهم الشيخ متيم كان مدار ا

اإلسالمي يف أفغانستان على الشعوب اإلسالمية ومدى تفاعلها معه وتفاعله فيها وإذا 

بالشيخ متيم يفاجئين خبرب خر   على قليب كالصاعقة فقال الشيخ متيم لقد استشهد عبد 

الرمحن اهلندي فقلت له أو حقا  ما تقول وتبينت اخلرب ووثقت منه قال نعم قلت له لقد 

رين يف بييت يف اليوم السابع والعشرين من رمضان مساء  وأفطر مع أخوين له يف بييت زا

فقال لقد استشهد يف خوست يف اليوم الرابع من شوال وجاءين ج نده وأخربوين بالقضية 

فحزنت لذلك كثريا  وهكذا وخالل شهرين من الزمان ودعنا قائدين من قادة حركة 

وقد مضى قبل قرابة شهرين ونيف ) سيف اهللا أختر(الشيخ اجلهاد اإلسالمي اليت يقودها 

خالد زبري القائد األول للشيخ وتسلم الراية بعده عبد الرمحن وقد اكتسب دربة وحنكة 

 .خالل السنوات الثالث املاضية

التقيت به ألول مرة يف صدى مع خالد زبري وبسبب اطالعه الشرعي : تارخيه اجلهادي

التكلم بالعربية ولو مبشقة وكان قمة يف األدب والتواضع كان هو وخالد يستطيعان 

وكنت أحس من خالل جلساته معي أنه يتفجر حيوية ويذوب حزنا  على حال املسلمني 

وكانوا على صلة وثيقة يب وحناول أن حنل بعض مشاكلهم وهو مع أخيه خالد يتقدمان 

ات مرة بشظية يف الصفوف إذا استعرت احلرب ومحي الوطيس وامحر احلدق فأصيب ذ



ولكن وقف الطب عاجزا  أمام عالجها فرتب له األخ , عينه فحاولنا عالجه يف باكستان

أبو احلسن املدين جزاه اهللا خريا  العالج يف أملانيا وأرسلناه إىل أملانيا وعوجل فيها مث عاد 

 .يواصل اجلهاد

يش ألم غائبون متاما  وقد ذكرنا إنه كان يتحرق على حال املسلمني يف اهلند يف بنغالد

عن قضية اجلهاد األفغاين وحر  ض عبد الرمحن الشيخ متيم على الذهاب إىل بنغالديش 

وخطب الشيخان واجلموع , ورتب له مع الشيخ عبد املعز عبد الستار جولة يف بنغالديش

ملء اليت أقبلت كالبحر اهلادر تبايع على اجلهاد وتعاهد على اإلستشهاد عاد الشيخ متيم و

جواحنه األمل بأن املستقبل هلذا الدين وتغمره السعادة إلقبال املسلمني على هذا اجلهاد 

 .العظيم

وكان معظم جهاد هؤالء اإلخوة يف خوست من بكتيا واألرغون : إىل خوست األرغون

من بكتيكا واشتركوا يف فتح األرغون وكان هلم مع اإلخوة العرب القدح املعلى وقصب 

 .فر املبني الذي تفضل به رب العاملنيالسبق يف الظ

ولقد كان األخ عبد الرمحن جيمع بني الشجاعة والوداعة وبني العزة والتواضع وبني األدب 

 .يا أستاذ يا أستاذ: والترفع وعندما يأتيين ليتكلم معي يقدم لكل مجلة

 كان عبد الرمحن قد جرح معه ولكن, ويوم أن جرح خالد زبري وأدخل مستشفى خيرب

اهللا اختار خالدا  إىل جواره أما عبد الرمحن فقد اتصل يب وهو جريح فقلت له يا عبد 

: الرمحن أنت جترح وال تستشهد مرات والناس يسبقونك إىل اجلنة من اجلرح األول فقال

 ?ماذا نصنع ياأستاذ

 :اللقاء األخري

قد جاء يعرض علي  وقدر اهللا لعيين أن تكتحال بوداعه ليلة الثامن والعشرين من رمضان و

حنن اآلن يف خوست واألورغون حوايل ثالمثائة وحنتـاج إىل طعـام   : مشاكلهم فقال يل

فحسبت أن أقل مايكفيهم مائة ألف روبية يف الشهر وطلب إيل  أن أؤمن هلـم سـيارة   

أما الطعام فهذا ضرورة ال مناص من تدبريها أما السيارة فال نستطيع تأمينـها  : فقلت له

ا أنفسكم باملواصالت العامة وكانت آخر نظرات حظيت ا منه ومضى عبد لكم فدبرو



الرمحن إىل اهللا وأرجو اهللا أن يكون قد تقبله يف الصاحلني وهكذا مضت القافلة من اهلنـد  

 :إىل باكستان إىل بنغالديش إىل أفغانستان ونام املنام الطويل يف جدثه يف خوست

 فوارس صدقت  فيهم  ظنوينفدت نفسي وما ملكت  مييين         

 فوارس ال يهابون  املنايـــــا          إذا دارت رحى احلرب الزبون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 رواد القوم

 

 :وبعد, احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

عطي هؤالء ومل يعد الوقت يسعفين أل, لقد توقف القلم عن متابعة أخبار هؤالء األبرار

وال نوفيهم حقهم , قليل عليهم أن تكتب آثارهم بإطناب, حقهم أو بعض ما يستحقون

إم أحيوا يف األمة , أن نقف على أبواب قصصهم سائلني وعلى أعتاب سريهم متتبعني

وما كان ميكن , وهزوا منام الراقدين الغافلني, وأعادوا لألجيال من السلف سريم, عزا

ودون بذل أقصى ما , ين يف حيام الروتينية سادرين بدون دفع الثمن الثمنيأن ينتبه الذ

وأخذ , ألن القوم كأم يف مخار وأصاب مقتلهم اللهو كأم صبية أغرار, يستطيعه البشر

 .برأسهم الدوار

وكل رب عائلة أزف , كل شاب قدم من جو اله  مترف كان هزة عنيفة يف أعماق بيته

ب فكأمنا نقل عائلته بكاملها إىل أرض اللهيب حتياها صباح مساء تتابع إىل املعركة واقتر

 .وقلوا املتوفزة, وحتيا أحداثها بأعصاا وأنفاسها الالهثة, أخبارها

لقد قرع جرس التليفون وهم يطلبونك لتجيب على : كنت ذات مرة يف اجتماع فقالوا

واحتكما إيل  , هاد من الرياضوإذا بشاب خمتلف مع أمه حول حكم اجل, مكاملة خارجية

وقلت , وكان حمل النزاع حول استئذان الوالدين للنفري إىل اجلهاد, ألفض النزاع بينهما

 .ليس عليه استئذان ألنه ال استئذان يف فروض األعيان: لوالدته



كان الشاب قد حضر من قبل إىل . عندنا طفل مريض نأمل أن تدعو له: مث قالت الوالدة

, ووالده حيتل منزلة رفيعة يف وزارة اإلعالم وعندما أقبل الشاب على اهللاأرض اجلهاد 

واصطلى بنار اجلبهة وتقلب بني أزيز الرصاص ودوي املدافع تبعه والده لريى مصري ابنه إذ 

وكم من موسر ترك شركته أو مصانعه ألن , اضطره ابنه أن يتعرف على القتال عن كثب

استطاع أن ينقل السعادة الغامرة اليت أضفاها جو اجلهاد ابنه كان قد سبقه إىل اخلندق و

وكم من شهيد . على نفسه إىل قلب أبيه مما جعله يتوق ليتذوق ما قد تذوقه ابنه من قبل

فأبو جهاد , قد استشهد فامتشق أقاربه أسنتهم ومضوا على جادة الرائد الذي ما كذم

حسامه وميضي على طريق العزة مضى إىل اهللا وإذا بأخيه ينتضل ) أمحد أبو غوش(

هي هي . وأبو قتيبة السوري ميضي إىل اهللا فيأيت والده وينزل إىل جالل آباد, والكرامة

وما أمجل ما , نفس الطريق اليت سلكها سلفنا الصاحل مبناراا ومعاملها وآثارها ومرامسها

اهللا أن جيمعنا م  قاله إقبال وحنن إذ نكتب عن هؤالء الغر الكماة والصيد األباة لنرجو

 .واآلن مع هذه الثلة. يوم نلقاه

 :)طالب عبد العزيز النجار(الشهيد أبو قتيبة 

, ولكنه فارع الطول ممتشق القـد , شاب صغري, من أوائل الذين قدموا إىل أرض اجلهاد

قد عزفت , رأيته ألول مرة مع أستاذه أيب الرباء, ذو طاقة كبرية وحركة دائبة, عايل اهلمة

أستاذ البيولوجيا والكيمياء قد طلق املدرسة ثالثـا    , سه عن الدراسة ألن شيخه ومربيهنف

فماذا ينتظر بعد أن صوحت املدرسة وتغريت معاملها إذ غاب منها بـدرها  , الرجعة فيها

 .ونورها

ومل تقرقع , عجبت أليب الرباء وهو جيمع حوله هؤالء الشباب الذين مل يصلب عودهم بعد

من البيت إىل املدرسة وأحسنهم حاال  من داوم علـى حلقـة الـدرس    , فوق رءوسهم

وأـم  , وما كنت أعلم أن هؤالء سيكون هلم دور ال تستطيعه كبار النفـوس , التربوية

 .سيقومون مبا وقفت عاجزة أمامه الرؤوس

 .وأما أبو قتيبة فقد مضى يف رحلة بعيدة شاقة, ورجع بعضهم إىل املدينة املنورة

ومل تلن عريكتهم , مضى أبو قتيبة مع من مل تضعضع مهمهم نوائب الدهر: مالرحلة الش

: قال يل أبو قتيبة: وخوض غمار النزال إىل بدخشان, وتسلق اجلبال, أمام أهوال احلروب



كنا نتمىن , مشينا ستة عشر يوما  كل يوم منشي فيه مثاين عشرة ساعة خنوض يف الثلوج

وقد كنا , صابعنا لو تقطعت أناملنا وخلصنا من برحاء الشدةلشدة اآلالم اليت نعانيها يف أ

مضطرين أن منشي هذه الساعات الطوال وحنن جنتاز قرى الشيعة اليت ال جند فيها سوى 

 .اخلبز اجلاف والشاي املر بأمثان خيالية

وهناك وجبانب القائد عبد الودود وجـد روحـه   , وحط رحاله مع القافلة يف بدخشان

ومـن  , ومندان عبد الودود شقيق الدكتورحممد عمر من أبناء احلركة األوائلفالق, ورحيانه

ومن املنـهل  , وعلى نفس الطريق سار عبد الودود, طالئع الشهداء يف هذا اجلهاد املبارك

كشم ورعاهـا  /فقد أسس اجلبهة يف بدخشان, ومن ذات املشكاة اقتبس, العذب ارتوى

, دانت له القلوب باحملبة.والقائد املرشد, لم املريبفأصبح املع, وحرر املنطقة, وسهر عليها

وتآلفت عليه النفوس باإلخاء فهو اللحن العذب يف أنشودة احلياة لدى جنده الذين حيـق  

 :هلم أن يرددوا

 حياتك  حرب    فال     تنشدن          يف   احلرب   أنغامك   الالهية

 شذى املسك والغاليــة وإن    احلياة  دم   عاصـــــف           وليست

 وما   رأس  مالك  منك  سوى           دم  القلب  واهلمة  العاليــــة

ويعود طالب من هناك بعد أن نضجت نفسه وألول , وبقي أبو قتيبة ستة أشهر يف الشمال

مرة ألقاه بعد الرحلة يلبس الزي البدخشي ويشد وسطه مبنطقه كما يفعـل ااهـدون   

, فظننته أحد أبناء الشمال سيما وإن سحنته تشبه أبناء درواز ويفتـل ) رمسول(بالكوفية 

 .ومالحمه تقارب تقاسيم وجوههم

فتـراه  , وأصبح املرافق اللصيق أليب عبد اهللا, ووجد مكانه شاغرا  يف املأسدة: يف املأسدة

وما استطاع أحد أن , ويقوم على خدمته, ويتكفل حبراسته, يقود سيارته, يرافقه كالظل

فتجده ويف منتصف الليايل يقـوم إىل  , يصرب على مشقة العمل مع أيب عبد اهللا مثل طالب

ال , ويعـود أدراجـه  , حىت إذا وصلها وجد أوامر تنتظره, السيارة ويتحرك حنو جاجي

ويشبع رغبته خبدمة , وكأنه يزاول هوايته, وال يتربم بالعمل مهما كان ثقيال , يشكو امللل

 .قائده أيب عبد اهللا



يعرف املداخل واملخـارج وقـد   , اجتماعي جيلس يف جلسة فكأنه يعرف أهلها منذ زمن

ورث من أهل بلدته محاة علو اهلمة ودوام احلركة واقتحام األهوال وورث مـن منشـئه   

أدب االسة وسرعة املوافقة وطالقة احمليا يف لقـاء النـاس   , ومنبته يف أرض طيبة الطيبة

وال خـري فـيمن ال   (يألف ويؤلف , أنيس أن ى جالسته, هبشوش حيثما لقيت, ووداعهم

 .)يألف وال يؤلف

وما بني جاجي وخوست كانت احلركـة  : من املأسدة يف جاجي إىل خوست ومريانشاه

, وحررت جاجي وجاوين, ففي خوست كانت املعارك اليومية ملشاغلة أعداء اهللا, الدائبة

 .فانصبت اجلهود على خوست وجور ومريانشاه

ويصلح ما يتعطل مـن اآلالت واحملركـات   , يقوم بكثري من األعمال البيتية, عملرجل 

 .والسيارات واألدوات

وكأنه يريد أن يكون األداة التنفيذية ملا يـدور يف  , فقد كان الذراع األمين أليب عبد اهللا

وأحبه حب الربيـع املـرادي   , رأس قائده الذي أعجب به اعجاب املتنيب بسيف الدولة

 :تناجي روحه قائلة) أسامة بن الدن(وكأن روح أيب عبد اهللا , يللشافع

 إذا ماادخرت األماين العذاب          واترعت   أكواا   الصافية

 ومل تدخر لك ملء  العـــروق          دما   كدم   األسد  الضاريــة

 متت  ظمأ  يف  حياة   مشت           على الدم عابثة قاسيــــــة

وبرز , وبدأت نار املعارك تستعر يف أرض البطولة والفخار يف ننجرهار: الل أبادمعارك ج

وأخذ ضرام املعارك يزداد التهابا  وختتطـف  , دور العرب املهاجرين األنصار يف املعركة

 .والفذ تلو الفذ, أيدي املنون النموذج تلو النموذج

وسـبق  , مشـوقة  وتركت وراءها قصصـا  , امتدت يد املنايا فطوت صفحات مشرقة

وتبعهم , )علي عبدالفتاح(مث مضى أبو اليسر , )عبداهللا النهمي(املفردون فغاب أبو مسلم 

 .)م32/5/9891(وختاما  كان املصاب بأيب قتيبة يف , )عوض علي العرادة(أبو طارق 

, وجاءت قذيفة الدبابة اليت اختطفت معها بيد ملك املوت ثالثا  من أعز اإلخوة: الشهادة

ومزقتهم إربا  ونقلوا إىل طورخم ودفنوا هناك جبانب السابقني مـن  , وأبا خليل, قتيبةأبا 

 .إخوام



وفاضت عينه وفقد , حيدث مث جاء ذكر أيب قتيبة فخنقته العربة) أسامة(وجلس أبوعبد اهللا 

وانقطع الكـالم  , وعاد الثالثة, مث عاد ليحدث فعادت الغصة ممزوجة بالعربات, الكلمات

 .رحم اهللا أبا قتيبة ومجعنا به يف الصاحلني. ميعوصمت اجل

 :لقاء اجلهاد مع والد الشهيد أيب قتيبة

نود من الوالد الفاضل أن يقدم لنا نبذة عن ولده الشهيد أيب قتيبـة رمحـه اهللا   ): اجلهاد(

 ?وكيف تلقيتم نبأ استشهاده

وترىب منذ أن نشأ , )م5691(ولد طالب رمحه اهللا تعاىل يف مدينة محاه عام : والد الشهيد

حيث ضرب أحد أبناء , جرت معه قصة وهو يف الثالثة من عمره تقريبا , التربية اإلسالمية

فقلت له إن كان , وملا سألته عن السبب قال يا أيب سب الدين, اجلريان حبجر فسال دمه

تعاىل أن  مث شاء اهللا, وقد أى املرحلة اإلبتدائية يف محاه, هذا هو السبب فقد عفوت عنك

وقد هيأ اهللا تعاىل يل اإلقامة يف املدينة املنورة ومعي عـائليت  , أهاجر فارا  بديين من محاه

وبفضل من اهللا كان له نصيب مواصلة تعليمه يف مدينة رسول اهللا ص فازداد من حب اهللا 

ورسوله ومن الورع والتقوى وما أن وصل إىل الصف الثاين الثانوي ومبنتصف السنة بدأ 

مث بعد أيام سأل والدته , تكلم لنا عن اجلهاد وفضائله وكان هذا كلما جلسنا على الطعامي

عن تركه املدرسة والذهاب للجهاد يف سبيل اهللا يف أفغانستان فأجابته بعدم املوافقـة ويف  

 -واهللا على ما أقول شهيد-اليوم الثاين وكنا أيضا  نتناول الطعام قال ما رأيك ياأيب أجبته 

فترك الطعام لشدة فرحه وقال مـا  , وكاد رمحه اهللا تعاىل يطري من الفرح, ندي مانعما ع

وفعال  مل متض أيام قالئل حىت سار ملبيا  نداء اجلهاد وسـافر  , دام أيب موافقا  فسأمضي

) 91(ويف مساء يوم األربعاء , مع بعض اإلخوة ااهدين إىل أفغانستان واستمر سنوات

وما أنا جلسنا قليال  حىت مسعت , لبيت شقيقي ومعي عائليتذهبت ) هـ9041(شوال 

فقالوا جاءنا هاتف مـن جمهـول   , فنهضت وسألت مابكم, بكاء خيرج من غرفة النساء

فقلت خريا  انتظروا نتأكد فأخذت اهلاتف واتصلت ببيشاور , خيربنا بنبأ استشهاد طالب

نسـأل  , ن صحة اخلرب فأجابفاتصلت بأخ يعرفه وسألته ع, على بيته فلم يرد علي أحد

مث , جزاك اهللا خريا  إنا هللا وإنا إليه راجعـون : فقلت, اهللا أن يتقبله شهيدا  وشفيعا  لكم

رجعت لوالدته وقلت هلا طالب ملاذا ذهب ألرض أفغانستان قالت لكي جياهـد فقلـت   



ث قال حسنا  هذا هو جاهد وأكرمه اهللا وأكرمنا بأن اختذه شهيدا  حنمد اهللا ونشكره حي

فما كان منها إال أن مسحت دموعها وقالت إنا هللا وإنا , )ويتخذ منكم شهداء(عز وجل 

وأخذت أشرح هلا أن نبينا حممدا  ص هو إمام ااهدين وحنن على طريقـه  , إليه راجعون

وإنه البد من اجلهاد يف سبيل اهللا تعاىل لنصرة دينه فتغمده اهللا برمحته وأسكنه , إن شاء اهللا

 .طلبتها ونلتها إن شاء اهللا, وهنيئا  لك يا طالب, جناته فسيح

 ?ملاذا جئت بنفسك إىل أرض اجلهاد): اجلهاد(

طلب مين  -رمحه اهللا تعاىل-قبل مخسة أشهر تقريبا  من تاريخ استشهاده ): والد الشهيد(

ومن مث يأخذين ألرى أرض اجلهاد وااهدين , أن أصطحب والدته وإخوته إىل باكستان

وعدته إن شاء اهللا بالعطلة الصيفية ومضت بضعة أيام حيث اتصل بنا هاتفيا  وقال حبذا ف

لو كان قدومكم يف عطلة الربيع فقلت له ال تكفي مخسة عشر يوما  نظرا  لبعد الطريق 

وفعال  حصلت على إجازة من مكان عملي عن عطلة , فقال تكفي وجزاكم اهللا خريا 

إىل عدة جبهات فدهشت وبدون  -رمحه اهللا تعاىل-ن وأخذين الربيع وذهبنا إىل الباكستا

مبالغة نظرت بعيين ومسعت بأذين عمليا  حياة الكرام يف مجيع أعماهلم وحركام 

وتصرفام وبعد أن تلقيت نبأ استشهاده رمحه اهللا ضرب الطمع رأسي وقلت ال يكفيين 

جلهاد سائال  املوىل عز أن يكون ولدي طالب شفيعا  يل وإمنا جيب أن أذهب ألرض ا

تزعم ): اجلهاد(.وجل أن يكرمين بالشهادة جماهدا  يف سبيل اهللا إنه على كل شيئ قدير

طائفة من الناس أن مشاركة شباب الدعوة اإلسالمية يف اجلهاد سيعرض الدعوة للخطر 

 !ألم سيتركون ثغورهم شاغرة

دعوة اإلسالمية إىل اهللا تعاىل إنين أرى من الضروري جدا  استمرار ال): والد الشهيد(

فاجلهاد فرض ال يترك حيث قال نبينا ص ما ترك اجلهاد , ولكن ال يعين هذا ترك اجلهاد

وإمنا يستطيع الدعاة أن ينسقوا بني الدعوة واجلهاد بأن يذهب للجهاد نفران , قوم إال ذلوا

يث تبقى الدعوة وهكذا حب, وعندما يعودان يذهب غريمها, من عشرة وملدة شهرين مثال 

 .قائمة ويسد الفراغ املوجود بني صفوف ااهدين ويف هذا تشجيع وتأييد للمجاهدين

 ?ما نصيحتك لآلباء الذين مينعون أبناءهم من املشاركة يف اجلهاد): اجلهاد(



هل يهنأ الوالد إن مل ير ابنـه أو ابنتـه   : إنين أتوجه لألخوة اآلباء بسؤايل): والد الشهيد(

وهل يهنأ الوالد إن مل ير ولده حييا حياة سـعيدة كرميـة   , بالعيش الطيب الرغيدينعمان 

عزيزة وأي عيش وأي حياة تشبه عيش اجلنة وحياة اجلنة وليس اجلنة فحسب وإمنا مـع  

يا أيها الذين آمنوا قـوا أنفسـكم   : (قال تعاىل, األنبياء والصديقني يف الفردوس األعلى

وإن الشهادة خري وقاية من النار وخري ضمان أكيد ) احلجارةوأهليكم نارا وقودها الناس و

 .للجنة بإذن اهللا

واآلن أدعو اهللا وأسأله اإلجابـة  , وأمتىن لو كان يل أربعني شابا  يستشهدون يف سبيل اهللا

 .أن يرزقين وزوجيت وولدي وبنايت الشهادة يف سبيل اهللا

فـإذا أجلـهم أجلـهم ال    (واضحة ومن ناحية العمر واية األجل فاآلية صرحية جدا  و

 .)يستأخرون ساعة وال يستقدمون

 ?ما وصيتك للشباب ااهد يف هذه الساحة): اجلهاد(

أوصي إخواين وأبنائي الشباب ااهدين أن يتوسلوا إىل اهللا تعاىل دائما  ): والد الشهيد(

ودة واألخوة بأن يرزقهم حسن النية والثبات واإلخالص يف العمل وأن حيافظوا على امل

كما أوصيهم , ووحدة الصف فيما بينهم وتناسي اخلالفات املزمنة الناشئة يف بلدام

 .باالستمرار يف السمع والطاعة لقادم والدعاء يل بأن يكرمين اهللا بالشهادة يف سبيله

 .)اجلهاد(كلمة أخرية توجهها لقراء ): اجلهاد(

هذا الوقت بالذات أرجو منكم أن تـزدادوا   إخواين قراء جملة اجلهاد يف): والد الشهيد(

وال عـزة للمسـلمني إال   , ارتباطا  باجلهاد وتأييدا  له فاجلهاد هو ذروة سنام اإلسـالم 

وأوهلا جهاد النفس عندما يتغلب اإلنسان على نفسه يصنع املعجزات مث هيئـوا  , باجلهاد

باجلنة ومسـاعدة إخـوانكم   أنفسكم لتلبية نداء اجلهاد يف سبيل اهللا طلبا  لرضاه وللفوز 

  .ااهدين

 :)معتوق فارس خليف العبديل(الشهيد أبو خليل 

  ما كل من طلب املعايل نافذا        فيها وال كل الرجال خموال

كل من زار املأسدة يدرك عظم املعاناة اليت : سنة كاملة مل ينزل من املأسدة إىل ترمنجل

أشهر والثلوج تكسو وجه األرض وال يستطيع يتجشمها املرء الذي يرابط هناك أربعة 



ااهد أن يواجه الشمس يف رابعة النهار لشدة الربد ولذع الزمهرير لقد عشت فيها فترة 

وكنا نضع املياه يف أوان  بالستيكية فنقوم يف صبيحة اليوم التايل لنجدها متجمدة ال 

 .نستطيع أن نصب املاء منها لوضوء الفجر

قسم يقضي شهره يف الرباط بينما يستجم , يقسمون اجلبهة إىل قسمنيولذا فإن األفغان 

 .القسم اآلخر وقت إجازته بني أهله مث يتم التبديل

: يف هذا اجلو الذي تتجمد فيه األطراف بردا  وتتوقف احلركة يف املنطقة يقسم أبو خليل

 .))القلعة(لن أنزل ترمنجل حىت تفتح تشاوين (

ويوليه أبو عبد اهللا , الذي أصبح مضرب املثل يف صربه وعصاميته ويرب اهللا بقسم أيب خليل

ولكأنك تنظر إىل عطاء بن أيب رباح وأنت تنظر إليه فعطاء , إمارة جبل قباء يف املأسدة

 :ولكن الرجال ليست مبناظرها, سيد التابعني يف مكة وكان عبدا  أسود أفطس

 غها األوهــاممهــم  بلغتكــم  رتبــــات        كثرت عن  بلو

 ونفوس   إذا  انربت   تضال        نفذت قبل أن ينفذ   األقدام

 وقلوب موطنات على  الروع        كأن    اقتحامها   استسالم

, وهزم أعداء اهللا) هـ8041(وبعد أن فتحت قلعة جاوين يف عيد الفطر سنة : يف باري

وأصبح , يف خوست? ريوهل أقرب وأسخن من با, ميم أبو خليل شطر جبهة ساخنة

وأهلب ظهور األعداء بشظايا الرمي وكان اهلاون هو آلة األنغام العذبة اليت , أمريا  هناك

 :ويروح بدويها عن نفسه ويشبع مه وحيقق أمانيه. يشدو على صليلها أشعاره

 طال غشيانك الكرائة حىت           قال فيك الذي أقول احلسام

آخر يستقبل أبو خليل فيه فوجا  ويودع ركبا  وإذا كانت  وطال املقام يف باري عاما 

 .ترمنجل قد تاقت لرؤياك عاما  كامال  فماذا عن مريانشاه وأنت يف باري

ومن مساته البارزة احللم واألناة وسعة الصدر وكان يقول عن , كان يقوم الليل: من مناقبه

 .إن هذا سيستشهد ألن عليه مالمح الشهيد: أيب العباس



واستلم أبو عبد اهللا أقرب , وجاءت األحداث الساخنة يف جالل آباد: جالل أباديف 

وإذا بأيب خليل يهفو , وبدأ يقتحم األهوال مبا مجع اهللا له من أبطال, املناطق إىل العدو

 .إليها ويقبل عليها

ويف . كان اليوم املوعود الذي طاملا كان جيأر إىل اهللا بلقائه فيـه ) م22/5/9891(ويف 

ويف , احة لظاها يشعل األرض نارا  وشواظ طائراا ولظى دباباا تقشعر هلوله األبدانس

هذا اجلو املدهلم املكفهر ألقى أبوخليل بنفسه بني فكي املوت مع أخيه احلبيـب الزاهـد   

 :وميضيان إىل اهللا يف حلظة واحدة) أيب العباس(العابد 

 ن حتت امخصك احلشرفأثبت يف مستنقع املوت رجله       وقال هلا م

مضى إىل اهللا بعد أن علمنا الكثري , الفارس فوق ذروته, الراهب يف عزلته, ومضى الزاهد

واستراح يف جدثه , من دروس الصرب واملصابرة واملرابطة فنرجو اهللا أن يكون من املفلحني

 .يف طورخم بعد معاناة السنني

 :)عامر أمحد صاحل اجلربي(الشهيدأبو مبارك اليماين 

لقد حتملت اجلزيرة بشقيها الشمايل واجلنويب العبء األكرب يف تقدمي التضحيات العربيـة  

ولقد أصبح أهل اليمن مع أهـل  , الباهظة يف الفتوحات اليت متت يف جالل آباد وقندهار

وأهل اليمن هلم شبه كبري بأهل أفغانسـتان  , احلجاز وجند كفرسي رهان يف ميدان احللبة

وهنالك تقارب كبري وتشـابه  ) بشتون العرب(طلقون على اليمانيني حىت صار اإلخوة ي

, وزهد شـعبيهما , كثري بني فطرة الشعبني وطبيعة البلدين وجباهلما وشظف العيش فيهما

 .والصرب على املصائب, وحتمل املكاره واملشاق

وحنن اآلن مع حد اد يذكرين بيوسف طلعت أحد قادة اإلخوان املسلمني يف فلسطني 

واإلجنليز يف اإلمساعيلية , اة السويس إذ أن يوسف الذي أقض مضاجع اليهود يف السبعوقن

 .جنار بسيط الثقافة ولكن اجلهاد بفضل اهللا حو له عمالقا  يهز عروش الظاملني

يف يرمي اليت اشتعلت منها أول شعلة ضد ) م8591(من مواليد : نبذة عن حياة الشهيد

قدمت يرمي الكثري من األسود الذين قضوا حنبهم على  ولقد) م0891(الشيوعيني يف سنة 

 .يف سريه على هذه اجلادة) يسرع(وال زال البعض خيدي , طريق هذا الدين



ولعل قدح الزناد ضد الشيوعيني يف اليمن هو الذي أهلب اجليل الذي عايش ذلك اجلهاد 

هي البلد العريب  واليمن, الذي حر ك النخوة واحلمي ة اإلسالمية يف أعماق رجال اليمن

الذي قذف بأفالذ أكباد شابت نواصيهم يف اإلسالم وطعنوا يف سنهم دون أرواحهم اليت 

ال تشيب إذ اجلهاد حو هلا إىل أرواح شباب يشتعلون محاسا  فأبو محيد الذي كان 

يرافقين الرباط على خط النار األول يف جالل آباد يف العشر األواخر قد بلغ الستني من 

, ومن قبل رأيت غيالن أبا فارع وصاحبه وهو يف العقد السادس من عمره كذلكالعمر 

وهذه ظاهرة تفرد ا أهل اليمن إذ مل يأتنا من السعودية إال الشباب الذين يف مقتبل العمر 

 :ينشد) شيبة(وكأن اليماين وهو ميتشق سالحه وقد أصبح رأسه ثغامة 

فألسخرن غدا  من     سين بروحي ال بعد سنيـــــــــــن       

 التسعني

 عمري إىل السبعني  جيري  مسرعا            والروح ثابتة على العشرين

ود ع زوجته وبنتيه وولده واستودع اهللا أهله وأمانتهم , فعامر هذا يف الثالثني من عمره

 . وترك جنينا  يف رحم زوجته سريى احلياة دون أن يرى له يف الدنيا أبا

وكانت نفسه فو لكي يعيش مع أسد , مع عامر أخبار اجلهاد األفغاينترامى إىل مسا

فودع مطرقته وسندانه وأقبل سنة , وحييا مع ليوث الغاب يف عرا, الشرى يف أمجها

حيث تلقى -ومكث يف اجلهاد والرباط ستة أشهر تنقل فيها ما بني صدى , )م8891(

يت ما كانت تنقطع يوما  عن حيث شهد رحى املعارك اليومية ال-وخوست  -تدريبه

وكأن روحه , ورجع إىل أهله جبسده وترك روحه هائمة بني ذرى أفغانستان -الضرام

 :تردد قائلة

 حىت رجعت وأقالمي قوائل يل                اد للسيف ليس اد للقلم

نعمة  وهذه) تبغضه(وما كان لنفس مين  اهللا عليها بتذوق حالوة اجلهاد أن تنساه وتشنأه 

 .يتفضل اهللا ا على من يشاء من عباده

والبيض املشرفية ) الرماح(فكان هم ه أن ميهد الطريق لعودته إىل أرض القنا الردينية 

ففتح ورشة احلدادة مرة أخرى ليجمع مثن التذكرة وليترك أهله دون أن يريقوا ) السيوف(



اجلهاد اليت تنقل أخبار  ولقد كانت جملة, ماء وجوههم ألحد أو ميدوا أيديهم حلاجة

 :ليله وأجفانه ولو رآه أبو الطيب ألنشد له وتسهد عليه, الشهداء تقض عليه مضجعه

 حت ام  حنن  نساري  النجم  يف  الظلم            وما سراه على خف وال قــدم

وال حيس بأجفان حيس ــــــــــــا            فقد الرقاد غريب بات 

 مل ينم

 نسهر ونسري مع النجوم يف الليل مع أن النجم ال يسري على خف فيتعب أو أي إىل مىت(

على قدم فينهك وكذلك فالنجم ليس له جفن حىت يتأمل من السهر بسبب الغربة 

 .)والوحشة

ووفر مبلغا  وألقاه يف حجر أمرأته مث أقبل كاهليمان الذي يزور خله والوهلان الذي ينـادم  

وأين ميكن أن يتوجه سوى إىل جـالل آبـاد الـيت    , حب ه الغائب ووصل يف رمضان

ويف طريقـه إىل  , وحمطا  آلمال الراحلني إىل بالد األفراح, أصبحت مصرع عشاق احلور

 .أفغانستان البد من العمرة

, ومر  بالبيت احلرام وأدى العمرة ووقف يف ظالل البيت يعاهد اهللا على املـوت : العمرة

ذي القعدة ) 11(فأقبل يف رمضان إىل جالل آباد ويف  وكأنه كان على موعد مع الشهادة

نال الشهادة اليت أقبل من أجلها مث مضـى  ) م31/6/9891(املوافق ) هـ9041(سنة 

 .ونرجو اهللا أن يتقبلنا وإياه وجيمعنا يف الفرودس األعلى, إىل ربه

 :أبو العباس

, بادية على خمايله -وجلعز-ومناقب املقبلني على اهللا , مسات الشهداء بارزة يف تصرفاته

, أفعاله خري معلم إلخوانه, يكره الثرثرة وال يطيق املزاح وال كثرة الكالم, طويل الصمت

وكان ال يفتـر  , فكانوا يستقون من آدابه قبل أن يتلقوا منه تعليم السالح إذ كان مدربا 

 .لسانه رطب بذكر اهللا, عن الذكر

هي أن ترى عليه غري ثياب املعسكر البدلة أما عن زهده فحد ث وال حرج فقد كنت تشت

وتراه وقد اشتد الزمهرير ال يغري هذه املالبس ومع لذع سربات الريـاح  , الزهيدة الصفراء

الصرصر يف الشتاء يتقدم إليه أحد اإلخوة ويقدم له جاكيتا  ليقيه الربد فيعتذر إليه شاكرا  

 .بأدب



إال  وأنت علـى املفضـال        كأن  نفسك  ال  ترضاك  صاحبهـــــا         

 مفضال

وال تعدك صوانا  ملهجتهــــــــــــــا              إال وأنت هلا يف 

 الروع بــــذال

 ذكر  الفىت   عمره   الثاين   وحاجته               ما  قاته وفضول العيش أشغال

لبه فثلـث  حسب ابن آدم لقيمات يقمن ص"أما عن طعامه فكأنه يطبق احلديث الشريف 

لقد كنا نعجب كيف يعـيش أبـو   : يقول عبد اجلبار املصري.. للطعام وثلث للشراب

 .ولقد كان يعطي الفاكهة إىل إخوانه, حىت كنا نتخيل أنه ال يأكل أبدا ; العباس

وأفرد موعة من اإلخوة مكان يف معسكر جاور وقد أذن هلم أن : يف الدورة الشرعية

وذات يوم سأله عبد اجلبار مازحا  عن احلمام , صا حيضروا طعاما  وشرابا  خا

دعين من هذه األشياء فإين ال آكلها وال أعلم : والعصري الذي اشتراه  إخوانه فقال له

 . عنها شيئا

لقد كان دائما  ال يسري يف املعسكر إال حافيا  فهو منوذج عجيب مل : ويقول عبد اجلبار

 .أر مثله قط يف حيايت

 عن كل وحشة         كأنك يف هذا الزمان فريد أعاذك أنس اد

وغادر جاور إىل باري حيث يلتقي الزاهدان أبو العباس وأبوخليل وبعد فترة غادرا باري 

وكانا على موعد , إىل جالل أباد بعد أن محي الوطيس واشتبكت األسنة واشتجرت

 .)م22/5/9891(مع القدر يف 

واحدة إىل اهللا عز وجل جتاورا يف األوىل ويف  ومضى أبو العباس مع أيب خليل وبقذيفة

 .اآلخرة

 :)ناصر علي حسني علي اليماين(الشهيد أبو إبراهيم 

بيوم واحد تبعهما الزاهد العابد ) أيب خليل وأيب العباس(بعد رحيل الزاهدين العابدين 

أو مطالعا  ال خيتلف عن سابقه يف مناقبه وخصاله كنت ال تراه إال تاليا  لكتاب اهللا , ناصر

يف كتاب أو ذاكرا  أو صامتا  هو صنو أيب العباس يف الزهد كثري الصيام رغم جسده 

الناحل الضاوي يأكل من الطعام ما تيسر ويرتدي من اللباس ما يأ وإن احببت أن تراه 



تتجايف جنوم عن املضاجع يدعون رم خوفا  (يف آخر الليل فستجده بني القائمني 

القيام والصيام ولوع بالقراءة شغول بالذكر قليل الطعام قليل الكالم يسري  كثري, )وطمعا 

 .املنام كل من عايشه يدرك أن الرجل يودع الدنيا

 وحيد من  اخلالن  يف  كل  بلدة           إذا عظم املطلوب قل املساعــــد

 وأورد نفسي  واملهند  يف  يدي            موارد ال يصدرن من ال جيالــد

 ولكن إذا مل حيمل القلب كفــه            على حالة مل حيمل الكف ساعد

يف خندق ) أيب إبراهيم(وعلى قدر من اهللا يلتقي أبو قتيبة وأبو عبد اهللا العبيدي مع ناصر 

واحد يف جالل آباد وتأيت قذيفة املوت ال بل قذيفة احلياة لتأخذ الثالثة اشالء  إىل اهللا 

فرحم اهللا أبا , )تل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء ولكن ال تشعرونوال تقولوا ملن يق(

إبراهيم وليت شعري أي مدرسة هذه اليت منها يتخرجون وأي مورد صاف هذا الذي من 

 .روائه ينهلون ونرجو اهللا عز وجل أن جيمعنا وإياهم يف مقعد صدق عند مليك مقتدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الداعية املهاجر

 

ومع , ويف نضارة الشباب اهتصر, أقبل -أمريكا-ومن فتنة األرض , ة الدنيا هربمن زهر

 .نداوة الغصن اعتصر

, وأخذ يتابعين من مكان إىل مكان, )م8891(رأيته يف املؤمتر يف أمريكا يف ديسمرب 

هكذا سبحان اهللا , وحبجة الصحافة مسح له أن يبقى قريبا مين يف الفندق يتردد فلى غرفيت

ال يود مفارقيت وعندما شارف املؤمتر على اإلنتهاء بدأ يغريين بزيارة ,  أميا تعلقتعلق يب

عندنا أبو طارق : وقالوا) ارلنجتون(املدينة اليت يقيم فيها وجاءين مبجموعة من شباب 

ومدينتنا نشطة للجهاد كأا خلية حنل وحق عليك أن تزورها وهي قريبة إىل , الطي ار

, وقررت أن أسافر معهم يف سيارم, ان أن نسافر إليها بالسيارةوباإلمك) اوكالهوما(

وكانت ساعات حارة اللقاء بعد , ويف سيارة األخ مصطفى رجب ركبت وسافرت معهم

, غياب طويل عن أيب طارق الذي شارك معنا وضع حجر األساس ملكتب اخلدمات

 .ذا املكتبوالذي كان له فضل السبق يف هذه املسرية اخلي رة اليت قطعها ه

وبعد مدة وإذا , وعدت إىل بيشاور, وقرر أبو الطيب أن يطلق أمريكا ثالثا  ال رجعة فيها

وكانت دورة الدعاة ال زالت فكرة يف , وأخذته إىل صدى, بأيب الطيب يصل بيشاور

وقد , إنه يريد خدمة هذا الدين, وكان أول الداخلني فيها, ونصحته أن يدخلها, األذهان

إشراقة الروح اليت , وكنت تلمح على إشراقة حمياه, اطالعا  على الثقافة اإلسالميةآتاه اهللا 



وما أمجل إشراقات إقبال يف , وصفاء النفس الذي ينعكس على جبينه, تسري يف أوصاله

 .العزمية املتوثبة

 إذا  ما  استيقظت  روح  الصقور         وهبت يف اجلوانح  والصـــدور

 الك  مثـوى          عزائمهم    ويف   األفق  املنريرأى الشبان يف  األف

 وأنت  الصقر فابن الوكر واسكن          على  قمم الشواهق   والصخور

ويف رمضان يعود الدكتور محزة من كابل وينبئ عن حاجته إىل ممرضني : يف رمضان

وتكلمت , ارجماهدين حبيث يقوم على تدريبهم ليكونوا معه فرق انقاذ واخالء من خط الن

محزة أن يقنعه .يف املسجد عن احلاجة املاسة فتفاعلت نفسية أيب الطيب واستطاع د

 .ويرسله أمامه إىل كابل

ويف عيد الفطر يعود أبو احلسن املدين من كابل وخيربين عن قدوم بعض اإلخوة العرب مث 

ى خمايله وأنه نو ه أنه ملح من بينهم شابا عليه مالمح االخالص وتبدو صفات القيادة عل

 .رشحه ليكون أمري جمموعة دون أن يكون له به سابق معرفة

, وألقى عصا تسياره, حط رحاله) كريزمري(وعند أيب علي املالكي يف : إىل شكردره

وهناك اشتعلت املعركة واستحر القتل بااهدين واشتد قصف الطائرات اليت جتلجل 

بة من كابل حيث بدأ ااهدون يدمرون احلزام بدويها يف املنطقة ليال  وارا  وعلى مقر

األمين الثاين لكابل وابتعد ااهدون عن التبة اليت استقر ا أبوعلي ومل يبق فيها سواه 

فآلوا على , ومخسة من إخوانه العرب حبيث لو غادروا سقطت كريزمري بيد أعداء اهللا

أليب الطيب املقام ووجد روحه يف  وهنا طاب, أنفسهم أال يغادروا املكان إال جثثا  ممزقة

 .)الراحة(هليب الغرام ورأى على حد األسنة طيب اجلمام 

  يريك  خمربه  أضعاف منظره                   بني الرجال وفيها املاء واآلل

  وقد يلقبه انون حاسده  إذا                   اختلطن وبعض العقل ع قال



ل حقا  كاملاء يف منظرهم وخمربهم ومنهم أشباه رجال السراب  أي هنالك رجا: االل(

,  داء يصيب رجل الدابة يعيقها عن احلركة: ع قال, كالسراب الذي يبدو كاملاء

 .)اشتبكت السيوف: اختلطن

) م92/6/9891(وبعد صالة العشاء مساء : اخلرب الصاعق على نفس حممد املشتاق

يب وساءلين باستغراب أوقد مضى أبو جاءين صاحبه ورفيق عمره حممد املشتاق املغر

أخ جزائري قادم من بيشاور مسع تقي : فقال يل, فشدهت قائال  من أنبأك هذا? الطيب

سل أبا احلسن املدين : فقلت له, حيدث ذا) كريزمري(الدين اجلزائري العائد من شكردرا 

خنقته العربات ويف  فهو يف غرفة القيادة وأقبلت إىل غرفة القيادة وإذا مبحمد املشتاق قد

ظالم الليل ال جيد سوى دموعه احلرى يناجي ا روح أخيه أيب الطيب الذي رافقه مثاين 

 .سنوات وواكبه املسرية من املغرب إىل أمريكا إىل صدى فرمحه اهللا واحلقنا به يف الصاحلني

, وقضى احلمام الوادع بعد أن أصبح صقرا  بازيا , وهكذا مضى الطيب أبو الطيب

وبلمحة خاطفة افتقدناه من بيننا بعد أن بلغ بالصليل مامل , هائجا) أسدا (وغضنفرا  

 .يدركه غريه بالصياح والعويل والقال والقيل

يف  -أبو الطيب-ولد حسن ولفي : (كتب عنه حبيبه ورفيق عمره حممد املشتاق ما يلي

, دين وخدمتهكان شابا  ترىب منذ صغره على حب هذا ال, 3/3/4691مدينة فاس يف 

ال يفوته , قائما  بني يدي اهللا يف الثلث األخري من الليل, فكان صواما  لالثنني واخلميس

وكان كتاب اهللا ال يفارقه يف سفر وال حضر وال يفوته ورده اليومي من القرآن , الوتر

 وال ينام, الكرمي مهما كانت الظروف وكان رمحه اهللا مداوما  على أذكار الصباح واملساء

مهما ) املنجية(وال ينام إال بعد قراءة سورة امللك , إال وهو متوضئ مهما قست الظروف

وكان النوم يأخذه أحيانا  فيغفو قبل أن خيتمها فيغالب النوم ليكمل , غلبه النوم والتعب

وكان اإلسالم والدعوة إليه ديدنه ال يكل , كان شابا  شجاعا  ال يهاب العدا, السورة

 .وال ميل

سويا  يف الثانوية وكان دائما  يقوم باعطاء احملاضرات عن اإلسالم ويرد على شبهات كنا 

وبعد أن انتقل إىل املرحلة اجلامعية رفض أن , امللحدين والشيوعيني أساتذة كانوا أم تالميذ

ودخل , يدخل شعبة الدراسات اإلسالمية ألنه كان يرى أن معظم اإلخوة واألخوات فيها



وقد , منهم ملحدون%) 99(لم النفس ألن معظم طالا إن مل أقل شعبة الفلسفة وع

وأدى دورا  فعاال  يف القسم مما جعل بعض األساتذة حيقدون , كان شوكة يف حلوقهم

وكان باملرصاد للشيوعيني واالشتراكيني فحيثما مسع , عليه ويرسبونه يف امتحاناته

 ذا اطالع واسع على الثقافة وكان رمحه اهللا. مبحاضرة هلم تابعهم ووقف يف وجوههم

اإلسالمية واألدبية والثقافة العصرية وكان حمبا  لكتب سيد وحممد قطب وخاصة الظالل 

وعاشقا  لكتب السلف الصاحل كأمثال ابن تيمية , وكان حمبا  لكتب فتحي يكن احلركية

 .وابن القيم

دون خدمته للجماعة من  كان رمحه اهللا عضوا  نشيطا  يف احلركة اإلسالمية يندر أن جتده

وكانت له مكانة يف قلوب اجلميع أينما حل , الدعوة إليها أو تربية القلوب قبل العقول

وكان على صلة مبكرة باجلهاد األفغاين وقد . وارحتل حبيث كل من رآه أحبه ألول وهلة

, يةوكان يكتب عن اجلهاد األفغاين يف جملة اإلصالح املغرب, )م4891(حاول القدوم منذ 

 .)وكتب حبثا  مطوال  عن أفغانستان املاضي واحلاضر

حنسبه  -عز وجل-تنم عن عمق اتصاله باهللا , وقد كتب رسالة مؤثرة معربة إىل أمه

وكذاك عن علو كعبه يف البيان وصلته بالثقافة , كذلك وال نزكي على اهللا أحدا 

جيعله شفيعا  لنا وألمه  فنرجو اهللا أن يتغمده برمحته وأن -الكتب احلركية-اإلسالمية 

 .وألهله يوم القيامة إنه مسيع قريب جميب

 :)سامل عمر سامل احلداد(الشهيد أبو عبد اهللا املأريب 

كان , ويف بيت علم ودين وأدب, اليمن الشمايل ولد سامل/فيناحية من نواحي مأرب

ة عشر نفرا  يف واختطفته يد املنون خملفا  وراءه مخس, والده من أعالم الدعوة يف منطقته

فكان , فلم جيدوا سوى سامل, أسرة يتلفتون إىل من يقوم بكفالتهم وتدبري لقمة عيشهم

 .ويأخذ على عاتقه أمر إخوانه وأسرته, وحيزم أمره, عليه أن يشد مئزره

والشدة , وبدأ سامل مع أخيه أيب سامل جيهدان يف توفري حياة مهما كان الشظف طابعها

 .عنواا ومستها



ع سامل وأخوه أبو سامل باجلهاد فأقبل أخوه أبوسامل وعرفته يف صدى وكتب اهللا له أن ومس

وقد قتل اهللا على يديه زعيم ) معركة املأسدة( -ه7041يشترك يف معركة رمضان سنة 

 .كما ظن ااهدون من خالل جثتهـ-املاليشيا يف املنطقة 

مث عاد إىل اليمن ولكن نفسه ) م7891(وأما سامل فقد أكرمه اهللا باجلهاد ألول مرة سنة 

إذ , وقد كان مع إخوانه يتناوبون على اجلهاد, بقيت معلقة ذا البلسم الشايف الذي تذوقه

 .أن هذه األسرة قد حظيت بتقدمي أربعة من ليوثها إىل اجلهاد

عاد سامل إىل اجلهاد حيث طاحونة احلرب الدائرة يف جالل ) هـ9041(ويف شعبان سنة 

مع بعض الصفاح ) الرماح(وهناك تشتبك الردينية السمر , طحن النفوس واألعصابآباد ت

 :وكأنه يقول) املوت(وأقبل أبوسامل وزج  بنفسه بني فكي احلتوف , )السيوف(

 سأمحل روحي على راحيت      وألقي  ا يف مهاوي الردى

 فإما حياة   تس ر  الصديق       وإما   ممات   يغيظ   العدا

وخلف رشاش الدوشـكا  , )شينجر(و) قرنوسار(و) دولة زي(و) فركند(يف فتح  وشارك

وكانت السماء , اليت حتمي جالل آباد 18ربض سامل يف قرنوسار حيث تطل على الفرقة 

وهاوناته تصلي اإلخوة , ملتهبة فوق رؤوس القوم من خالل تراشق النريان فدبابات العدو

 .والعرب يرددون, العرب بوابل نريان

 كأن مجاجم   األبطال  فيهم       وسوق   باألماعز   يرمتينا

 نشق ا رؤوس القوم  شقا        وخنتلب الرقاب فيختلينا

شبه : مجع أمعز وهو املكان كثري احلجارة: األماعز, مجع وسق وهو محل البعري: وسوق(

نقطع : تلبخن,  كثرة القتل فيهم وتساقط رؤوسهم كأا حجارة يف مكان كثري احلجارة

: الرؤيا.)قطع اخلال وهو احلشيش الرطب: خيتلينا, باملخلب وهو املنجل الذي ال أسنان له

شوال هب سامل من نومه يضحك والبشر بائن على وجهه كما يقول أبوصاحل ) 22(ويف 

إن شاء اهللا يف , أبشر فإين سأستشهد فقلت له: مثىن املأريب مث أخذ سامل بتالبييب وقال

 .ال بل يف أفغانستان فإين رأيت والدي يصارعين مازحا  وهو مسرور يل:  قال, فلسطني



) طالب النجار(وجاءت القذيفة ليأخذ ملك املوت فيها روح سامل وأيب قتيبة السوري 

-بعد أن ترك حسرة عميقة يف قلوب إخوانه أنه نال الشهادة  -عز وجل-ومضى إىل اهللا 

ونرجو اهللا أن , عو أن يقضي حنبه على هذا الطريققبلهم والكل يتمىن ويد -كما حيسبون

 .جيمعنا به يف الفردوس األعلى

 :)رضوان خليفة(الشهيد أبو ساعد اجلداوي 

 .)من ميدان كرة القدم إىل ميدان صناعة األمم(

هكذا قد ر اهللا أن يكون اسم الشهيد على اسم خازن اجلنة ولعل روحه قد التقت 

جلنة يف قبة خضراء خيرج عليهم رزقهم من اجلنة بكرة برضوان على بارقـنهر بباب ا

 .وعشيا

وملاذا ? ما بالك يا رضوان قد طلقت الدنيا ونفرت منها كأا البعري املبعد أو الشاة اجلرباء

مالك يا رضوان قد جفلت من . حرمت مجهورك وحمبيك من رؤيتك يف ميادين الكرة

 ?سري عنك مهومكرحالت النادي إىل أوربا والغرب لريوح عنك وي

ومن الرفاهية يف جدة وترفها إىل اخلبز , أي اختيار هذا أن تنفر من أطعمة أوربا وتعليمها

 ?اجلاف والشاي املر

واخترت اخلوف حتت القصف , حىت استبدلت الشظف بالترف? ليت شعري ماذا دهاك

 .على األمن والراحة اجلسدية اليت تعم بلدك

من اليت ? كرت يف الغيد احلسان حىت ختتار منهن رفيقة حياتكياابن الرابعة والعشرين أما ف

ستتزوجك بعد أن تركت النادي وهربت من الدنيا وأهلها إىل شعف اجلبال تطلب املوت 

 ?مظان ه

إن األماين  ارتفعت واإلهتمامات قد علت والروح قد شفت ورفرفت وأصبحت تبحث 

 .الطني ونساء الدنيا) مجع رمي(يف آرام عن احلور العني بعد أن كانت النفس غارقة متيمة 

 وإذا كانت النفوس كبارا          تعبت يف مرادها األجسام

وكأنه يعيش يف ,  لقد عب  رضوان من متاع الدنيا وماء حبرها فما ازداد إال عطشا 

 :أخريات أيامه مع أبيات أيب نواس



رح    اللهو      حيث      ولقد    زت    مع    الغواة    بدلوهم        وامست   س

 أساموا

وبلغـت   مـابـلغ   امـرؤ    بشبـابـــــــه        فـإذا   عصـارة   

 كــل   ذـاـك أثـــــــــام

وأصبح يهتم باحلديث حىت كان اإلخوة ,  وظن أن ال ملجأ من اهللا إال إليه, فر  إىل اهللا

كان , ال حيب النميمة وال الغيبة, أهلهكان يفر من الشر و) األلباين الصغري(يطلقون عليه 

كما يشهد له أفراد سرية محزة بن عبد املطلب اليت توجهت إىل فارياب , صواما  قواما 

 .واليت حظيت تربتها بأن تضمخ بدمه

قدم إىل اجلهاد قبل سنة ونصف وتدرب مث ذهب إىل لوجر وأخريا  كتب اهللا له أن يكون 

وتوجه إىل فارياب أبعد بقعة , ري سرية محزة بن عبد املطلبأم/جنديا  حتت إمرة أيب اجلنيد

عز -ويف الطريق وقع يف أسر الشيعة يف باميان ولكن اهللا , يف أفغانستان تقريبا  عن بيشاور

وإال لعضـوا عليـه   , قد ر أن يعمي أبصارهم عنه فلم يعلموا أنه عريب سعودي -وجل

بثالثة من األطبـاء العـرب يف وردك قـد     كما فعلوا, بالنواجذ يطلبون الفدية باملاليني

أسروهم منذ سنة تقريبا  وهم يطلبون املاليني لقاء إطالق سراحهم رغم املواعيد الكثرية 

 .اليت أخلفوها

وأطلق سراح رضوان وحلق حببيبه أيب اجلنيد وهناك توجه إىل مديرية قيصر واشـترك يف  

وذهـب بعـدها إىل   , )لبيكـي قلعـة ي (مث اشترك بعدها يف عملية , عملية ضد الروس

على حدود تركمانستان هذه املنطقة اليت ترزح حتت اإلسـتعمار الروسـي   ) اندوخوي(

وتذكرك وأنت تتنسم عبريها بشذى املدن الكربى اليت كانت يف يوم من األيام ملء مسع 

 .الدنيا وبصرها

يـاقوت  لقد كانت تركمانستان جزءا  كبريا  من خراسان واليت يقول عنـها  : خراسان

وإن هذه البالد لتثري يف أعماق الـنفس  ) وأما العلم فهم فرسانه وسادته وأعيانه(احلموي 

بلـد  (وتركمانستان تضـم سـرخس   , األشجان ألن احلضارة فيها تندب أيامها اخلوايل

وهـذه  ) بلد البيهقي صـاحب السـنن الكـربى   (وبيهق ) السرخسي صاحب املبسوط

بلد (وهذه آمد , )د اهللا بن املبارك وأمحد بن حنبلبلد عب(مروـقصبة خراسان وحاضرا



بلـد  (وهنا ابيورد , صاحب كتاب اإلحكام يف أصول األحكام يف أصول الفقه: اآلمدي

بلد النسـائي صـاحب   (وهنا نسا ) هـ 705(األبيوردي األديب حممد بن أمحد سنة 

لزخمشـري  بلـد ا (وهذه زخمشر , بلد اجلرجاين النحوي األديب(وهذه جرجان ) السنن

وأي قطر يف الدنيا أخرج من العلماء أكثر من هذا القطر , )صاحب الكشاف يف التفسري

الذي امنحت فيه آثار اإلسالم وحرم اقتناء القرآن حبيث يعد وجود القرآن يف بيت جرمية 

ومشال أفغانستان جزء من خراسـان مث  , تعرض صاحبها إىل احلكم بالسجن أربع سنوات

قطعـة  : لسياسية والديكتاتوريات العسكرية البلشفية فقطعتها ثالث فرقمزقتها األهواء ا

بقيت يف أفغانستان واهلندكوش ومشاهلا وتضم هرات وكل الواليات اليت تقع مشال كابل 

وأهم مدا هرات وميمنة وبلخ وطالقان وفيض آباد وبغالن وبوخلمري ومساحة هـذه  

 .)ألف 002( 2البقعة مائتا ألف كم

حتت حكم اإلسـتعمار السـوفيايت ومسـاحتها    (عة الثانية فهي بالد التركمان وأما القط

 .والقوزاق) 2ألف كم 054(

 .2القطعة الثالثة من والية خراسان ضمن إيران ومساحتها مائة ألف كم

 .مليونا  من البشر) 21(أما سكان خراسان فهم 

 .ك والقوزاقمليون من أصل تركي وهم التركمان والقرمينز واألوزب )52,4( -1

مليون من أصل فارسي وهم الطاجيك يف أفغانسـتان وسـكان إقلـيم     )57,3( -2

 .يف إيران) مازندران(

 .هم البشتو يف مشال أفغانستان) الفرس والترك(مليون من أصل خمتلط من  )5,3( -3

 .مليون من أصل روسي وهم املستعمرون احلكام )5,0( -4

وة العرب فو أن تطأ هذه األرض اإلسالمية اليت وقد كانت نفوس اإلخ:  أمنية حتققت

وكتب اهللا هلم حتقيق هذه , غابت وراء األسوار احلديدية احلمراء منذ بداية هذا القرن

 .األمنية ووجلوا هذه األرض وعادوا مسرورين بتحقيق هذه األمنية الكربى

وان حريصا  لقد كان رض, وكتب اهللا لرضوان السقوط فوق أرض الشهداء يف أعز موقف

وجاء اليوم الذي يشترك فيه , أن يشترك يف كل معركة ساخنة لعله حيظى بالشهادة

واشتد القتال ودارت , عاصمة فارياب) ميمنة(يف ) كروان باشي(اإلخوة يف معركة على 



ومت الفتح جلند اهللا وجاءت طلقة يف صدر رضوان ونال األمنية , الدائرة على أعداء اهللا

العب كرة هواء إىل رامي كرة نار على (ىل اهللا بعد أن حتول من ومضى إ, الكربى

وقد ) ميدان رياضة كرة القدم إىل ميدان بناء وقيادة األمم(وانتقل نشاطه من ) األعداء

كان كثري من اإلخوة يتوقعون له الشهادة من خالل سلوكه وأعماله اليت متهد هلذا 

 .الشرف العظيم

 :بشرى رسول اهللا ص

حديثا  ينطبق على رضوان وأمثاله ممن عادوا إىل اهللا بعد جاهلية مث فرقوا  ولقد رأيت

ففي احلديث  ; من ذنوم وقدموا إىل اهللا فرارا  إليه من ذنوم وطمعا  يف الشهادة) خافوا(

رجل مؤمن جماهد مباله ونفسه يف سبيل اهللا حىت إذا لقي العدو : القتل ثالثة:  قال ص

لك الشهيد املمتحن يف خيمة اهللا حتت عرشه ال يفضلهم النبيون إال فذ, قاتلهم حىت يقتل

ورجل فرق على نفسه من الذنوب واخلطايا جاهد بنفسه وماله يف سبيل , بدرجة النبوة

إن السيف , حىت إذا لقي العدو قاتل حىت قتل فتلك مصمصة حتت ذنوبه وخطاياه, اهللا

, وجلهنم سبعة أبواب, فإن هلا مثانية أبوابحماء  اخلطايا وأدخل من أي أبواب اجلنة شاء 

ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حىت إذا لقي العدو قاتل يف , ولبعضها أفضل من بعض

أمحد وسنده حسن , سبيل اهللا حىت يقتل فإن ذلك يف النار إن السيف ال ميحو النفاق 

 .وصححه ابن حبان

 .)خاف: فرق. مطهرة ومغسلة: مصمصة(

 :)حلواجي عم ار(ناصر اجلزائري  الشهيد الدكتور

 .)طبيب القلوب واألجساد داعية الوادي(

عـاش معـه يف    -تقي الدين-رفيق العمر يصاحبه يف حلظاته األخرية اليت يودع ا الدنيا 

وخترج من الثانويـة  , الفهود) غابة(وبيشه , عرين األسود, )وادي سوف(وادي اجلهاد 

, وخترج من املعهد مع أخيه أيب بشـري اجلزائـري  ) فين خمتربات(ودرس القطاع الصحي 

 .وعمل يف مستشفي الوادي وأصبح المعا  يف جمال اختصاصه



فنبتت بإذن را , ويف بستان الدعوة اإلسالمية كانت هذه النبتة اليت نعمت باجلو الطيب

وصلت قد , وكانت الثمار الطيبة اليت فتح اهللا ا على املفكرين اإلسالميني يف هذا العصر

إىل أيدي الناشئة فأنقذم وكان لسيد قطب رمحه اهللا دوره الذي أعده اهللا فسالت 

املواهب الربانية على ريشة قلمه السي ال وأعطتها بالغة البيان وقوة السبك اليت حباها اهللا 

لسي د روعة واء وأمدا باحلياة وكتب اهللا لسي د أن يقف تلك الوقفة الصارمة الشاخمة 

, ودع ا الدنيا فنفخت  يف كلماته الروح واحلياة والنفاذ إىل أعماق قلوب أبناء اجليلاليت 

 .وكذاك األمر بالنسبة للكتاب اآلخرين من أبناء احلركة اإلسالمية الرائدة

وترىب ناصر على موائد هؤالء املفكرين ويف زاوية بيته مكتبة عامرة مبثل هذه الكتب اليت 

ولذا فقد كانت , كان لكتب السرية مكانة خاصة يف أعماقهاستحوذت على اهتمامه و

السرية عنوان احملاضرات اليت يلقيها يف ندوات املساجد ويعلق على أحداث السرية 

ويفسرها التفسري احلركي الذي جيعل أصحابه كتقي الدين أن ميتأل إعجابا  به وكثريا  ما 

 .رد قائال  استغفر اهللاكان يبدي دهشته وتأثره مبحاضرات ناصر وكان ناصر ي

وترك , متوجها  إىل أرض اجلهاد) م5891(وغادر ناصر الوادي سنة :  إىل أرض اجلهاد

ولدى وصوله أرض ) علي(ثغرة كبرية يف الوادي وما أمجل أن ميأل هذه الثغرة أخوه 

اجلهاد عمل ممرضا  يف اختصاصه جبانب الدكتور صاحل اللييب مث عاد ناصر إىل اجلزائر 

 . ر يتردد على أهل الدكتور صاحل بالزيارة وفاء  له وحباوصا

وبدأ يزاول عمله ) وادي سوف األفغاين(وعاد ناصر مرة أخرى إىل اجلهاد وتوجه إىل 

وبعد ستة أشهر كلفه , كطبيب وذلك لقلة األطباء وملع ذكره مع أخيه أيب بشري هناك

وزاد يف فرحه وصول , شديدا األخ أبو احلسن املدين بعمل مستشفى ففرح بذلك فرحا  

وما . ومجال أحد الشباب الذين أنقذهم اهللا على يد ناصر -تقي الدين مع مجال الدين

ال ندري بأيهما نفرح بعمل مستشفى ااهدين أم بوصول تقي الدين (أمجل أن يردد 

 :وهي أيام ثالثة فما ارتوت األرواح من ظمئها وال خفف اللقاء من شوقها) ومجال الدين

 عدمت إلينا فما ابتلت جواحننا              شوقا   إليكم وال جفت مآقينا

 .)مجع مؤق حجرة العني اليت يتجمع فيها الدمع: املآقي(



إا أيام ثالثة فقط يلتقي األستاذ مع تلميذه مث اختطفت رحى املنايا الدائرة روح مجال 

قائد اإلحتاد يف -) وسيل( الدين وكان وصول اإلخوة يف األسبوع الذي استشهد فيه

وقد ترك يف نفوس اجلميع , وقد كان غضنفرا  هصورا  يف ميادين الوغى -شكردرا

وال يعلم ناصر أنه بعد يوم أو , ولذا فكان ذكره يتردد على لسان ناصر, حسرة عميقة

يومني سيلتقي بوسيل إذا كتب اهللا هلما القبول وطارت األرواح إىل حواصل الطيور 

 .اجلنة اخلضر يف

حيث توجهت القوة احلكومية إىل شكردرا ويف اليوم الرابع صلى : وجاء اليوم املوعود

وتلوا على عادم الورد القرآين بعد أذكار الصباح ) الفجر(اإلخوة صالة الغداة 

فهب ااهدون إىل قمم , ويف الساعة الثامنة والنصف جاء اخلرب بوصول القوة) املأثورات(

أما ناصر فقد توجه إىل مكان الوضوء وتقي الدين يستحثه اخلطى , قةالرواسي الشاه

 .ولكن ناصرا  يصر على الوضوء قبل تسلق ذرى اجلبال

وبني صيحات التكبري والتهليل اليت تردد أصداءها السفوح والقمم واهلضاب وأسد اهللا 

لى أعقاا الغضاب تصلي أعداء اهللا بشواظ النار قبل نار اآلخرة وبدأت القوة ترتد ع

ونفذت قذائف اإلخوة , خاسرة وتنقلب خائبة وهي حتمل معها قتلى املعركة كالب النار

القذائف ويف الطريق إىل خمزن الذخرية  ااهدين فانطلق ناصر مع تقي الدين الحضار

وتقي الدين يهتف بناصر لإلسراع وقعت قذيفة بينهما ومل يكن بينهما سوى متر ونصف 

 .ن بوجهه وأخذ بأنفه من غبار القذيفةفأشاح تقي الدي

واجنلى الغبار وأقبل تقي الدين ليطمئن على أخيه ناصر وإذا بالشظايا قد أصابت منه مقتال  

وأوداج ناصر تشخب الدم ) يس(ومحله تقي الدين إىل املغارة وبدأ يقرأ عليه سورة 

  .الزكــي

لروح الطيبة إىل بارئها بعد أن وقبل أن ينهي تقي الدين السورة للمرة الثالثة صعدت ا

فلطاملا كان وهو يتفقد الساحة , بلغت مبسريا وأشهدت وأقامت احلجة على من ختلف

مباذا جييب العلماء والدعاة واألطباء رم يوم القيامة : فال جيد فيها الدعاة واألطباء فيقول

تية يطلب ا أن لقد أرسل إيل  ناصر رسالة صو, عن اجلهاد يف سبيل اهللا عن ختلفهم

 !?لقد جاءت فتاة صليبية لتعاجل اجلرحى فأين املسلمون: نرسل إليهم طبيبا  أو دواء وقال



وقد , بل لقد مسعت أبا اجلنيد بعد رجوعه من فرياب وهو يرى حاجة الساحة لألطباء

 .أرجل اجلرحى وهي تقطع مبنشار اخلشب: نقل لنا بالصورة املسموعة

لقد , إن هذا القطع باملنشار مع بقاء ااهد اجلريح حيا : نيد يقولأقول لقد مسعت أبا اجل

 .تعلم هذا بعشرة إىل عشرين ممن قتلهم وهو حياول نشر أرجلهم أو أيديهم

أظن أن األطباء : وقال أبو اجلنيد وهو يعيش أزمة الغياب املذهل لألطباء عن اجلهاد

 .نقاذ جرحى املعاركسيناهلم عذاب شديد يوم القيامة بسبب ختلفهم عن ا

فهل يسمع نداءهم عشرات األلوف من األطباء يف العامل اإلسالمي بل قد جتد البعض من 

إمنا يستجيب الذين (هؤالء ال يستطيع أن يعمل يف بالده بدون أجر يف مستشفيات الدولة 

 .وعند اهللا جتتمع اخلصوم) يسمعون واملوتى يبعثهم اهللا مث إليه يرجعون

 .ز وجل أن يتقبل شهادة أخينا ناصر وجيمعنا به يف الفردوس األعلىونرجو اهللا ع

 :)رشيد الغويل(الشهيد مجال الدين اجلزائري 

 .إين ألرى رشيدا  يأكل من يد احلور العني: قال أبو حممد

ومع أترابه من أبناء , ويف جنبات هذا الوادي ترعرع, من وادي اجلهاد أقبل شهيدنا رشيد

, وماهو مربر وجود احلركة إن مل يكن اجلهاد أول براجمها, نشأ وساراحلركة اإلسالمية 

وماذا عساه يكون ? وماذا ستعمل الدعوة إن مل تعد لألمر عدته وتتخذ للشأن أهبته

حديث سامرها وحداء ركباا إن مل يكن حديث البيض والسمر والصفاح والعوايل 

 .?والرماح واألسنة

اقتنع رشيد باجلهاد من خالل ما ترامى إىل مسامعه من أما وقد ? ولكن من أين التذكرة

ومن قصص البطوالت الرائعة اليت أعادت سري السلف , مفاخر القوم يف أفغانستان

 .وشجاعتهم إىل األذهان حية قائمة شاخصة

وليس أمام رشيد سوى أن يطلق الدراسة وينطلق إىل عمل من األعمال مهما كان شاقا  

وماال يتم الواجب , وعرق جبينه ما يستطيع به أن يشتري التذكرة حىت يوفر من كد ميينه



فإذا كان اجلهاد ال يتم إال بالوصول إىل أرض باكستان فالسعي لشراء , إال به فهو واجب

 .التذكرة فرض

وانتقل من اجلزائر إىل تركيا لعله حيصل على التأشرية ولكن أعياه الطلـب ويـئس مـن    

ادر تركيا إىل سوريا وكتب اهللا له أن حيصل عليها بعد اليت احلصول عليها من تركيا مث غ

واللتيا وعندما وصل باكستان توجه إىل معسكر خالد بن الوليد مث بعد أن أمت تدريبه توجه 

وكان خمتصا  بالرمي على األسلحة الثقيلة وقـد  , جالل آباد/إىل خوست مث إىل ننجرهار

د األفغاين بالتحقيق مع اهلاربني وانتشر صيته بني أحبه األفغان حبا  شديدا  وقد كلفه القائ

 .الشيوعيني حىت أصبحت له رهبة ورعب  يف قلوب أعداء اهللا

وذات يوم أصاب القصف الغرفة اليت حيل فيها رشيد فسقط عليه جداران وأصيب جبراح 

 .خفيفة فجاء لعالجها فاصطحبه تقي الدين إىل شكردرا

باستاذه ناصر وكان لقاء  حارا  بعد غيـاب طويـل   ) رشيد(وهناك التقى مجال الدين 

فقضى معه أياما  ثالثة مرت كأا طرفة عني يف نظرهم لشدة األنس وجاءت الـدبابات  

 .يف اليوم الثالث لتقتحم املوقع الذي يربض فيه اإلخوة العرب

ومحله وصوب قذيفته حنو مدرعة متقدمـة فأحرقهـا   ) 28(واخترط مجال الدين مدفعه 

 .ري من الشباب العريب يدوي يف عنان السماءوالتكب

وهزم القوم الذين كفروا وأصبحت صيحات التكبري املمزوجة بفرحة اإلنتصار تتعاىل من 

هنا وهناك وصار الكفر املثخن جبراحه خيلي جرحاه ونزل تقي الدين جللب القذائف مث 

ن اليمين فرد األفغان عاد ويف نشوة النصر الغامرة سأل تقي الدين عن مجال الدين وعثما

شهيد شهيد : لقد صعدوا إىل قمة امللجأ فصعد تقي الدين لريامها وإذا بأفغاين يصيح

وجاء تقي الدين وإذا جبمال , اثنان من العرب قد استشهدا: فاستفسر تقي الدين فقال

ومحل الشهداء , الدين مسجى وقد وصل إىل ربه واستراح وترك يف أعماق القلوب اجلراح

والقائد وسيل دفن رشيد هناك حيث امتزجت الدماء واختلطت , نب أمحد اجلزائريوجبا

وحىت تبقى هذه األجداث شاهدا  شاخصا  أن معركة , األشالء يف معركة هذا الدين

, أفغانستان هي معركة العقيدة وأن العرب جزء من تاريخ أفغانستان اإلسالمي احلديث



صرح اتمع اإلسالمي الذي نتوقع قيامه يف  وأم لبنات صاحلة قد أخذت مكاا يف

 .كابل  إن  شاء  اهللا

وقد جرح مع رشيد يف نفس القذيفة : بشرى عظيمة على لسان أيب حممد اجلزائري

وأصيب بشظايا يف رأسه ونقل إىل بيشاور وكانت اآلالم تشتد عليه أحيانا  فيغمى عليه 

 .)يدا  يأكل من يد احلور العنيإين ألرى رش:(وأغمى على أيب حممد ذات مرة فقال

 :)عبد رب النور محيد(الشهيد  ياسني اجلزائري 

 .)الفار من زواج الدنيا إىل زواج اآلخرة(

فقد جاءنا , فكم قذف بفلذات األكباد من الليوث واآلساد, من الوادي وأنعم به من واد

وحسبك من , من وادي سوف وثبت يف أرض اجلهاد أكثر مما جاءنا من اجلزائر بأسرها

 .وال أدع ذكر الوادي قبل أن أدعو أليب إبراهيم, الوادي الشهيد فوزي بن علي

شب وتفتحت عيناه على براعم الصحوة اإلسالمية اليت عم  نورها البلدان :  عائلته متدينة

أى الدراسة الثانوية مث عمل يف وظيفة , وض و  ح شذاها أرجاء املعمورة, اإلسالمية

ومتت اخلطبة , له أهله فتاة يريدون أن ميتعوا أبصارهم برؤية أحفادهمإدارية وخطب 

بقليل وقعت أنظاره على جملة من جمالت  -العرس-وبدأت االعدادات للزواج وقبل البناء 

 ?إنه اجلهاد يف أرض البطولة والفداء وماذا بعد هذا, اجلهاد فاسترعى انتباهه أمر جلل

 .ون إذن الوالدينإن العلماء يفتون بفرضية العني د

أمل ? وهل الزواج يصلح عذرا  للقعود عن اجلهاد? فيا نفس أي عذر لك أمام اهللا بعد هذا

وهل منعهم هذا عن تقدمي ? يكن أصحاب رسول اهللا ص يتزوجون أو يهفون للزواج

أسئلة تتواتر وتترادف وخواطر تتواىل وتتوارد مل يعد ? أرواحهم لنصرة هذا الدين

 .هذه اخلواطر اليت مل يعد ميلك ردها ذهنه مشغوال  يفأصبح , يستطيع

وأخريا  جاء القرار احلاسم بأن تكاليف الزواج جيب أن يشترى ا : وجاء القرار أخريا 

عز -أمل يقل اهللا , وأما الزواج فلعله يكون يف اجلنة باحلور العني, تذكرة توصله إىل اجلهاد

نكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوا( -وجل



اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها ومساكن ترضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد 

 .)يف سبيله فتربصوا حىت يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقني

وطفق يبحث عن سبيل للحصول على , وانطلق ياسني مغادرا  اجلزائر: تأشرية باكستان

دخول إىل باكستان فتوجه حنو تركيا ولكن وجد أن تأشرية باكستان دوا كثري من فيزا ال

على باكستان  -اليت توجهها األصابع اليهودية-العقبات وذلك بسبب الضغوط العاملية 

ألن العامل كله إمنا ينتفض فزعا  من الشباب املسلم األعزل فكيف إذا محل هذا الشباب 

 .غول يطارد أعداء اهللا يف منامهم فيقض عليهم املضاجع إن الشباب ااهد, السالح

وانتقل ياسني من تركيا إىل دولة عربية وبعد جهد جهيد وقد بلغت القلوب احلناجر يس 

 ?ر اهللا له التأشرية وأقبل إىل باكستان وأخذ قسطه من التدريب مث إىل أين

اإلخوة فيه أنسهم بعد وقد لقي ) وادي السكر: وادي شكردرا(إىل وادي سوف األفغاين 

الذي أصبح حمل ثقة مجيع القادة ) أبا علي املالكي(أن يس ر اهللا هلم أحد إخوة الوادي 

 .وكأن األفغان ضيوف وأبا علي صاحب املنزل

استلم ياسني دبابة من الغنائم وقد كانت له معرفة سابقة بالدبابات :  ويف شكردره

وقد كان خيوض غمار املعارك حيمل , نطقةوأصبح يقودها ويتحرك ا يف امل, الروسية

 .كامرية الفيديو ليسجل القذائف امللتهبة والدبابات احملترقة واملخازن املشتعلة

ووجد ياسني يف الوادي روحه ): وادي شكردرة(سنة كاملة يف وادي سوف األفغاين 

 .ورفاستقر ا يبحث عن املوت ليسرع من زواجه باحل, وأقربائه وخالنه, ورحيانه

ولشدة القتل الذي خيلفه القصف اجلوي واملدفعي بكل ما أبدعه العقل : يف كريزمري

 .)قرية يف شكردرا(الروسي من وسائل التدمري واإلبادة قل عدد ااهدين يف كريز مري 

وأىب اإلخوة العرب أن يدعوا أهل القرية ملصريهم احملتوم وهو اإلستسالم للدولة فيما لو 

 .روا املوت على خط الدفاع الثاين لكابلواختا, انسحبوا

والقذيفة قلما , واملسافة مقيسة باملتر, والدولة تعرف مركز العرب, ولقد استحر القتل م

 .أو تضل مسارها, ختطئ هدفها



وشهدت مع ياسني املعركة األخرية وقد صو ر احداثها امللتهبة وعاد إىل : قال تقي الدين

قذيفة املوت اليت أخذت معها رجله وجاء عبد احلق  البيت ليلقي الكامريا وجاءت

اجلزائري وضمد اجلرح الذي يثعب دما  وأتينا باحلصان الذي نريد أن ننقله عليه إىل 

 .وبعد مغادرة شكردرا بساعة صعدت روحه إىل بارئها, جارليز والطريق مسرية ليلتني

وأن  يزوجه , يف الصاحلني  ونرجو اهللا عز وجل أن يتقبله, ومضى ياسني إىل رب العاملني

 :وهكذا  مضيت يا ياسني بعد أن علمتنا الكثري علمتنا أنه, احلور العني

 إذا غامرت يف شرف مروم       فال  تقنع مبا دون   النجوم

 فطعم املوت يف أمر  حقري       كطعم املوت يف أمر عظيم

 

 

 

 

 الشهيد شفيق إبراهيم املدين

 

 :)ن معه رجالويح أمه مسعر حرب لو كا(

وابتلعت أراضي جالل آباد أسدا  بعد , وهكذا مضى أبطال املأسدة الواحد تلو اآلخر

وأبو عبد اهللا أسامة يعتصر قلبه األمل كلما ودع فلذة من كبده . أسد وليثا  إثر ليث

أصابت كبده قذيفة جديدة فانتزعت فلذة جديدة مث مضت وتركته يتلوى أملا  وقبل أن 

, يصيبه سهم جديد جبرح عميق وينكأ عليه ما كاد يندمل من قدمي اجلراحيواسي جراحه 

 .عز وجلـ-ولسان حاله يردد مع كل مسافر إىل اهللا 

 أبنت الدهر  عندي كل بنت            فكيف وصلت  أنت من الزحام

 جرحت جمرحا  مل يبق  فيه             مكان  للسيوف أو السهــــام



ما تأملت على أحد كأيب الذهب مث حلقه خالد : أبوعبد اهللا مضى أبو الذهب فقال يل

ما عز علي  أحد كخالد مث تبعه عبد املنان وعبد الرمحن : الكردي فقال أبو عبد اهللا

 .املصري

وأما يف جالل آباد فقد اختطفت يد املنون شلوا  أليب عبد اهللا وهو أبوطارق املأريب 

و أبو قتيبة وهنا كان البكاء املر مث اهتصرت مث انتزعت شلوا  آخر وه) عوض العرادة(

 .شفيقا  فلم يعد يف النفس صرب على فراق األحبة) املوت(احلتوف 

فهو من  -من الشجاعة واإلقدام والصرب واإلحتمال-أما شفيق فحد ث عنه كما تشاء 

 .أصغر الناس الذين أقبلوا على اجلهاد

الدعاة املعروفني من املدينة املنورة منهم أما شفيق فقد قدم سادس ستة تالميذ أحد : قدوه

ومضوا على الطريق الشائك ينتعلون شوك الغضى , الشهيدان  أبو قتيبة وخالد الكردي

ولقد واكبت مسريم منذ أيامهم األوىل وكنت أشفق , ويتجرعون غصص األكدار

-, واألمر أكرب منهم واحلمل ثقيل على كواهلهم, وطري عودهم, غض أهام, عليهم

 إن أبعد شئ كان ميكن تصوره هو استمرار هؤالء الشباب على هذا -وسبحان اهللا

وقصرت قمم كنا حنسبها أعمدة هلذا , ولكنهم ثبتوا بتثبيت اهللا هلم, الطريق الدامي األليم

البناء اإلسالمي السامق وفجأة افتقدناهم وكل له مربراته بترك امليدان ولكن أتقبل عذرا  

 .هذا من الشك مبكان إن? عند الرمحن

وكان أسد اهللا أمري معسكر أسامة بن زيد شخصية جذابة :  يف معسكر أسامة بن زيد

فنزل إليه , لكثري من اإلخوة العرب القادمني للجهاد لشجاعته وكذلك لقرب معسكره

وإبان وجودهم يف املعسكر حصل اقتحام للمعسكر من , شفيق مع بعض إخوانه العرب

قد وجل الشيوعيون نفس الغرفة اليت فيها شفيق وجنا شفيق وأبوحنيفة قبل الشيوعيني و

بأعجوبة بالغة إذ أن اهللا قد ر هلما احلياة ويف اليوم التايل أراد ااهدون استنقاذ املعسكر 

) جل الرمحن(وكان شفيق من الليوث الذين انقضوا على األعداء مع , من أيدي الكفرة

 .)لرمحنجل ا(وأنقذ املعسكر واستشهد 



وكان والده قد قدم إلينا من , وطو ف شفيق بني املعسكرات احلدودية يف بكتيا وكنر

 .أجل إرجاعه والتقيت بوالده واستطاع أن يعيد ابنه إىل املدينة

مث زرت املدينة وإذا بشفيق يعمل يف احلرم املدين فأخذين للزيارة ومل يطل به املقام وكأمنا 

وكان البد من العودة ولو بأي طريق وعاد شـفيق إىل أرض  ) األسنة(يتقلب على اخلذم 

اجلهاد وبعد ألي قدم أبو عبد اهللا أسامة متفرغا  للجهاد وبدأ بإنشاء املأسدة وكان دون 

 .شفيق وآخر وكان هو ثالث الثالثة, تأسيسها عقبات وأهوال وبدأها باثنني

تمله اإلخوة من صقيع الشتاء وبدأت املأسدة تنمو يوما  بعد يوم ولكن الزمهرير الذي اح

يف العام األول ال حيتمله إال أفذاذ الرجال وقد كنت مشفقا  علـيهم أن تنـزل طـائرة    

 .هليوكبتر فتلتقطهم أحياء وتعود م إىل كابل

وقدر اهللا هلذا املعسكر العـريب الصـغري أن   ) هـ7041(رمضان سنة :  معركة املأسدة

وعيني وكتب اهللا النصر للمسلمني وكان للشباب يواجه هجوما  شرسا  من الروس والشي

 .دور مشكور يف النصر املبني -بعد اهللا تعاىل-العريب ااهد 

لقد كنت يف املأسدة ويود كل : قال أبو الشهيد األرحيب: على أكتاف هؤالء تقوم األمم

يف هذا الوقت , واحد منا أن جيد حلظات للراحة لشدة اإلعياء الذي ينهك النفوس

عصيب رأيت شفيقا  بعوده الناحل حيمل اهلاون على كتفه لينصبه يف مواجهة العدو ال

بل على أكتاف هؤالء تقوم (فقلت ) على أكتاف هؤالء يقوم اجلهاد(فقلت يف نفسي 

 .)األمم

واستمرت مسرية اجلهاد وزاد تدفق الشباب العريب إىل اجلهاد على : شفيق يواصل املسرية

ال يتكلم عنه , تمر شفيق ينتقل من موقع إىل موقع جنديا  جمهوال إثر معركة املأسدة واس

مث , وعمل يف خوست, أحد وال يعرفه أحد إال الذين يعيشون يف أكناف أيب عبد اهللا

وأقبل شفيق وال جتده إال يف املواقع املتقدمة اليت تقع على , انفجرت براكني جالل آباد

يف ميدان البطولة واإلباء وشفيق مواصل وبدأ الشباب يتساقطون , أسخن خطوط النار

 :مسريته ينتظر مصرعه وما رأيت أبيات أيب الطيب أليق بشاب عريب شهيد من شفيق

 أقل بالء  بالرزايا من  القنـــــا        وأقدم بني اجلحفلني من  النبل

  أعز بين الدنيا وليث  إذا انربى        كأنك نصل والشدائد للنصـل



 جاء يف كل موطن        كأنك من كل الصوارم يف أهلمقيم مع اهلي

أي إن الرماح أشد تأثرا  بالشدائد : اجليشني: اجلحفلني.  الرماح: القنا.  الشدائد: الرزايا(

مجع صارم وهو السيف : احلرب   الصوارم: اهليجاء. سيف: نصل.  ظهر: انربي. منك

 .)السيوف أي حيثما تكون املعركة جندك وكأن أهلك هم: القاطع

إن : وقد كنت كتبت هذه األبيات لشهيد عريب آخر فعندما بلغتين شهادة شفيق قلت

 .شفيقا  أوىل ذه األبيات

ونضج , واحلق أن هؤالء الشباب الذين جاءوا صغارا  إىل اجلهاد وشبوا على نار حمنته

يف  إذ كان شفيق يصل, مل يعد للخوف أي مكان يف حيام, عودهم على هليب أتونه

دوريات اإلستطالع يف املراكز القريبة من املأسدة أو يف جالل آباد على بعد عشرين مترا  

 :يف املركز ولو نطق لسان الواحد منهم شعرا   لقال حىت يسمع حديث اجلنود

 سبحان خالق نفسي كيف لذ ا        فيما النفوس تراه غاية األلــــم

 وصرب جسمي على أحداثه احل ط م  الدهر يعجب من محلي  نوائبـه       

 .)الشديدة احملطمة: احل ط م.  مجع نائبه وهي املصيبة: نوائبه(

أراد ) م5/7/9891(املوافق ) هـ9041(ويف الثالث من ذي احلجة سنة :  الشهادة

الشيوعيون أن يتقدموا على مركز اإلخوة العرب وقد اغتنموا فرصة نزول اإلخوة األفغان 

 أهليهم وعمل الكفار خدعة فأرسلوا ثالث دبابات على الطريق العام حنو لقضاء العيد بني

وبعد , فامتشق ااهدون قاذفام الصاروخية ملواجهتها, )كريز كبري(و" خوش كنبد"

قليل بدأت الدبابات تربز من خالل التالل ااورة ودهش اإلخوة هلذه املفاجئة فتقدم أحد 

وأطلق جمموعة من ) 57(مث تقدم شفيق على مدفع , فلم يطلق) 28(اإلخوة مبدفع 

القذائف على الدبابات ولكنها كانت كثرية ومتقدمة فاطلقت عليه دبابة قذيفة فأصابته 

وتناثرت أشالؤه يف اهلواء مث تراجع اإلخوة العرب وأحرق أبوعبيدة املخازن والدبابات 

جد قريبة وتطاردهم تطاردهم وجرح شاب وحاول اإلخوة محله ولكن الدبابات كانت 

ودخل , فلم يكن لديهم أي فرصة فطلب األخ اجلريح تركه وانسحب اإلخوة العرب



األعداء هذا املركز الذي أقض مضاجعهم ثالثة أشهر متتالية ال يهدأ هلم بال وال يقر هلم 

 .حال

لوال حزن صفية لتركتك (وهكذا متزق شفيق جيمعه اهللا من حواصل الطري وبطون السباع 

 .)عك اهللا من بطون السباع وحواصل الطريجيم

 .ونرجو اهللا أن جيمعنا به يف الفردوس األعلى وأن يعوضنا وأهله خريا  منه

 :)حممد املشاري العرعري(الشهيد حبيب 

قبل سبعة أشهر وفد إىل اجلهاد مع أخوين له مث عاد األخوان وبقي مستمرا  يف أرض 

 .اجلهاد ليكتب اهللا له الشهادة فيها

دم أوال  إىل معسكر صدا مث إىل خلدند وعشق خلدند وأحبها حبا  ال يستطيع معه ق

 .مفارقتها وأتقن السالح حىت يستطيع منازلة أعداء اهللا وقد أعد نفسه وروحه للجهاد

قليل من العمل قبل القتال وإمنا تقاتلون : (فقد كان صواما  قواما  كما يقول أبو الدرداء

وكان التراشق باهلاون , قع متقدم على خط التماس الساخنوخللدند مو, )بأعمالكم

وقد شارك أخريا  يف عملية , مستمرا  متبادال  وأصابته ذات مرة شظيه يف يده وعافاه اهللا

 . جماهدا  وعاد ساملا) 81(جبانب سوق خوست وقد استشهد فيها 

 وإذا الكتيبة عردت أنياا        بالسمهري وضرب كل مهنـــد

 ليث على  أشبالـــه        وسط اهلباءة  خادر يف  مرصدفكأنه 

كمني : مرصد.  أسد يف عرينه: خادر.  الغبار: اهلباءة. سيف: مهند.  الرمح: السمهري(

 .)يترقب صيده

ويف الليلة اليت سبقت استشهاده كانت رماية العدو كثيفة وشديدة مما اضطر قائد املعسكر 

يف خط النار األول وكانت املدفعية ورشاش الشيلكا أن يسحب نصف اإلخوة املتقدمني 

 .ملم يصلي ااهدين بوابل من أمطار قذائفه) 32(

وعاد حبيب من خط النار فأصابته طلقة فاخترفت رئته وكتفه وصدره فسقط على 

إين ألشعر بوخز يف صدري فأرادوا محله إىل الغرفة دون أن : األرض وهو يقول إلخوانه



يب فوجدوا دماءه تسيل فنقلوه بسرعة إىل مستشفى صدى وعلى الطريق يعلم أحد أنه أص

 .صعدت روحه إىل بارئها

. ومع خروج الروح الطيبة بدأت الرائحة الطيبة تفوح مسكا  يف السيارة: رائحة املسك

ولقد أصاب شئ , ما مشمت رائحة أطيب من الرائحة املنبعثة من دمه: قال يل أحد اإلخوة

يب يف صدى وعاد الطبيب إىل بيشاور وبقيت ثيابه تعبق شذى عطريا من دمه ثياب الطب

أن يكون طيب دمه وجرحه يوم القيامة أشد وأزكى وأنفذ  -عز وجل-ونرجو اهللا , 

 .وأعبق

فقد جاءنا إىل اجلهاد من هذه البلدة الطيبة عدد كرمي من : وبقيت كلمة أخرية عن عرعر

ين خالطوهم سواء من القسم الذي عاد إىل وكان هلم أثر عميق يف نفوس الذ, اإلخوة

عرعر أم من القسم الذي بقي يواصل املسرية فوق أشواك الطريق الدامي ونرجو اهللا أن 

 .جيزيهم عنا خري اجلزاء

ونرجو اهللا أن خيلف على أهل الشهيد خريا  وأن جيعله شهيدا  وشفيعا  هلم يوم القيامة إنه 

 .مسيع قريب جميب

ويف نضـارة الشـباب   , يف عمر الورود مضى:)حممد سعيد الزهراين(الشهيد أبو رياض 

وقد صـمم  , فكىن نفسه أبا رياض) رياض(أحب أستاذه . مل يدرك العشرين بعد, قضى

أستاذه أن يأيت ببعض تالميذه ليعيش معهم يف أرض أفغانستان يتلقون العلم والعمل معـا   

السعودية وقد شكلوا سرية أعـدت   ومعهم قائدهم وجاء اإلخوة من املنطقة الشرقية يف

ببعض ) غوربندـربوان(نفسها للدخول وقد مجعوا بعض األموال ألحياء املنطقة األفغانية 

 .املشاريع خاصة مشروع كفالة األيتام وإقامة مستشفى ومدارس

وكتب اهللا ألستاذهم أن حيضر دون الدخول حلاجة اإلخوة العرب لتربيته وتوجيهه ومضى 

يله إىل غايتهم مع اجلارود كبريهم الذي قضى يف العام املاضي قريبا  مـن  الشباب يف سب

 .عام من الزمن هناك

ودخل اإلخوة بروان وصاروا يذرعوا من كوهستان إىل غوربند يريـدون أن ينفـذوا   

) أبو ريـاض (املشاريع اليت كلفهم أصحاب األموال بتنفيذها وبعد ستة أشهر تقريبا  أراد 



وعلى الطريق حمطات , وحزم متاعه مع أخوين من ليوث اهللا وعادوا. اورأن يعود إىل بيش

 .وحيلو لإلخوة العرب أن ينزلوا يف املكان الذي يتواجد فيه العرب, للراحة

حيث جتمع جمموعة ) وادي سوف األفغاين(وعند أيب علي املالكي نزل يف : حمطة شكردرا

وهذه منطقة ساخنة ال تتوقـف  , ى اجلهادمن الشباب اجلزائري الراجع إىل اهللا واملقبل عل

وكتب اهللا لإلخوة أن يشـهدوا  , -تقريبا -فيها املدافع عن أمطار محمها املتصببة يوميا  

, أبو رياض(وقعة يف شكردرا مث جاءت القذيفة اليت تناولت معها أرواح ثالثة إخوة وهم 

 .)وسيف الدين, وعماد الدين

-شف عن نفسية صافية وتنم عن قلب متجه إىل اهللا اطلعت على رسالة موجهة إىل أهله ت

وما أمجل القلوب اليت تصفو قبل أن تغرق يف مستنقع الدنيا يدنسها احلسـد   -عز وجل

نفوس طاهرة مل تفسد بعد باألهواء وال تعرف االلتـواء  . ويشوا الرياء, وينجسها احلقد

ينجينـا مـن    -إن شاء اهللا- أوصيكم باجلهاد ألنه ذروة سنام اإلسالم وألنه(يقول فيها 

كمـا أوصـيكم بالصـالة    , وإن حالوة اجلهاد ال يعرفها إال الذي خاضها, عذاب أليم

وإىل اللقاء بكـم يف  .. والصوم والصالة على النيب ص حىت يكون شفيعا  لنا يوم القيامة

 .)جنات عدن

 .به يف الصاحلني رحم اهللا أبا رياض ونرجو اهللا أن جيزي أستاذه رياضا  اخلري وأن جيمعنا

 :الشهيد املهندس مشس الدين األفغاين

أكتب عنه مع أنين ال أكتب عن األفغان لكثرم وألن وقيت ال يتسع لذلك وكان بـودي  

أن أكتب عن القادة األفغان ألن تارخيهم بوارق أمل كبري لألمة اإلسالمية وهـم منـاذج   

وقد اكتفيت يف , دية وينبذ أغالل الذلحنتذي ا على الطريق ملن أراد أن حيطم قيود العبو

زاوية الشهداء أن أكتب عن كثري من الشهداء العرب والذين يسعفين الوقـت بالكتابـة   

عنهم ولكين كتبت عن القائد صفي اهللا أفضلي ملا بيين وبينه من صالت وثيقـة وحمبـة   

لكثرة الثناء  عميقة وعن موحد وعبد الفتاح واآلن أجدين مدفوعا  للكتابة عن هذا الشهيد

 .واإلطراء الذي مسعته من أفواه اإلخوة عليه

وكان مهه البحث عن جبهة ساخنة يعمـل ـا   , ولد شهيدنا مشس الدين) درزآب(يف 

فقد ترك أهله منذ مخس سنوات يطوف بـني الواليـات   , ويقضي ا حنبه ويلقى ا ربه



د يف بلخ وهناك أصبح راميـا   واستهوته شولكر البلد الذي أقام به ذبيح اهللا مؤسس اجلها

مث ترك شولكر يبحث عن املوت فوصل بدخشان مث ود ) الزيكويك(على السالح الثقيل 

 .عها إىل ختار وأخريا  جاء إىل بيشاور

ويف بيشاور التقت به سرية محزة بن عبد املطلب بقيادة أيب اجلنيد وعلم أبواجلنيد أن مشس 

واع األسلحة ومتسك به أبواجلنيد وعرض عليـه  الدين مهندس أسلحة فهو يصلح معظم أن

وسار مـع  ) للتربية اإلسالمية والعسكرية(أن يرافقه إىل فارياب ألن فيه املعهد اإلسالمي 

 .)م فصال  كامال  يف أملار عن العلوم العسكرية والتربية اإلسالمية -علـ(القافلة 

سيد عـالء  (ركز ميمنة عند واستقر املقام به أخريا  يف م, كان يصدع باحلق حيثما كان

أسخن جبهة يف فارياب وقد عرف عن عالء الدين الشجاعة واإلقـدام والنكايـة   ) الدين

بأعداء اهللا ويتغىن الناس بشهامته وعزته فعندما رآه أحبه كثريا  والتقت األرواح مع بعضها 

) األرواح جنود جمندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منـها اختلـف  (وكما قال ص 

وازدادت احملبة بينهما وأراد عالء الدين أن يربطه رباطا  وثيقا  باملنطقة فعـرض عليـه   

وأخريا  كتب اهللا لـه عقـد   ) سيد نوران أكرب(الزواج وأحل عليه وأعانه عليه قائد آخر 

 .الزواج على امرأة من القوم

ن جيلـس إىل  وأحب أوقاته أ, ولكن اهللا حبب إليه اجلهاد حبا  ملك عليه مشاعره ونفسه

أنيسه وجليسه يتحدث إليه وهو السالح الثقيل يصلحه أو ميسحه أو جيربه وكان مـاهرا   

 .بإصالح األسلحة

لقد زوجوين مـن  : فأجاب مشس الدين, لقد تزوجت اجلهاد: قال له أحد اإلخوة العرب

 .بنات حواء رغم أنفي

ودارت رحى احلرب , هللاكان اللقاء مع أعداء ا) كروان باشي(ويف معركة : رحلة الوداع

 : وانطلقت الليوث اخلادرة من عرينها وحيلو للشاعر أن يتغىن م قائال, ومحي الوطيس

إذا هم  ألقى بني عينيه  عزمـــــه              ونكـب عـن ذكـر العواقـب      

  جانبــــا

 ومل يستشر يف رأيه غري  نفســـه              ومل يرض إال قائم السيف صاحبـا

  غسل عين العار بالسيف  جالبا              علي  قضاء اهللا ما  كان جالبـــــاسأ



 ويصغر يف عيين تالدي إذا انثنت              مييين بإدراك الذي كنت  طالبـــا

 .)مايل القدمي: تالدي(

) السـعودي (تنشب أظفارها وتستل روح مشس الدين ورضوان ) املنية(وأقبلت شعوب  

 .ونرجو اهللا أن يبلغنا وإياهم منازل السابقني. وميضيا على الطريق, ركةيف هذه املع

 .مضى مشس الدين إىل اهللا وهو يف سن التاسعة والعشرين

 :)عادل حسين الوادي(الشهيد أبو عاصم الصنعاين 

يف مركز قبـاء أحـد املواقـع    ) م91 3/7/98(بعد أن أمت حراسته يف ليلة يوم اإلثنني 

صلى الفجر , ين حول مدينة جالل آباد اليت قضى فيها معظم أيام جهادهاملتقدمة للمجاهد

 .ونام يف خندقه

ملـم  ) 021(ففاجأته قذيفـة هـاون   , كان القصف يف تلك الليلة شديدا  ومتواصال 

مث ) حسيب اهللا ونعم الوكيل(وكانت أول كلمة ينطقها بعد إصابته , وانفجرت بني قدميه

 . صعدت روحه إىل بارئها راضية مرضية بإذن اهللاوبقي يرددها حىت, ردد الشهادة

وهـو  ) م0791(يف اليمن سنة ) أبو عاصم الصنعاين(ولد الشهيد عادل حسين الوادي 

ويسعى إىل إقامة اإلسالم , عاش ينهل من القرآن وعلومه.. ,حمافظة, ينتسب ألسرة كرمية

 .ووطنه, وأهله, يف كيانه

سا  ويرى أن كثريا  من الناس يعيشون يف عامل الغفلة كان يرى العامل من حوله ظالما  دام

 .ويف مستنقع عبودية النفـــس واهلـــوى والشيطان, والنسيان

فبزغ الفجر علـى  .. تلفت هنا وهناك يبحث عن إشراقة مشس ونور جديد وتاريخ مضئ

ي عندما مسع النـاد , عندما مسع عن اجلهاد يف أرض أفغانستان, فؤاده وظهر الدرب أمامه

 .ياخيل اهللا اركيب وإىل اهللا ارغيب: يقول

وصاح بأعلى صـوته  , ودع أبو عاصم أسرته الصاحلة وأحبته وأترابه وارتدى حلة اجلهاد

ويطلب من اهللا , ينشد العزة, تاركا  كل شئ, وهاجر بروحه وماله, لبيك يا أرض اجلهاد

 .النصر والثبات

 .التقرب إىل اهللا ليمن عليه بالشهادةويكثر , كان رمحه اهللا يلح يف الدعاء والرجاء



وقد ذكر , هكذا مضى الشهيد أبو عاصم رافعا  رأسه بأعز موتة بل أعز حياة يف سبيل اهللا

األخ أبو حممد اليمين واألخ أبو عنتر اليمين أما استروحا رائحة طيبة تفوح من جسـده  

 .)أحياء عند رم يرزقون وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتا بل(بعد استشهاده 

 :)مخيس مليانة/عناية حمفوظ(الشهيد أبو دجانة اجلزائري 

ثقافته اإلسالمية صـقلت  , وصقل روحه بني جنباا, ترىب يف حلقاا, من رواد املساجد

وقـد  , كان يتفاىن يف خدمة هؤالء الذين عرفهم يف بيـوت اهللا , من خالل هذه احللقات

وذات يوم ترامت إىل , ة اليت تفد إىل اجلزائر من وراء البحاركان شغوفا  بسماع األشرط

فعمل هـذا الشـريط يف   , مسامعه أخبار اجلهاد األفغاين وحكمه الشرعي بأنه فرض عني

فأقض عليه مضجعه وأرق له أجفانـه  , نفسه عمله وأصبح يتقلب على مثل شوك الغضى

 :وصار لسان حاله يردد

  مرض الطبيب له وعيد الع و  د      أبرحت يامرض اجلنون مبمرض      

وكان البد من التفكري بوسيلة يل حلق جبسمه روح ه اليت سبقته لترتوي من ر كابل أو 

 .هلمند أو هاري رود

وبدأ يتردد على أبواب السفارة الباكستانية ويطرق أعتاا ويقرع أبواا فما وجد إال صدا  

 . وما استمع منها إال ردا

, وذات ليلة قامها وابتهل إىل اهللا أن ييسر سبيله وأن يلـيب رغبتـه  : ألسحارالتضرع يف ا

حلما  أرى أم ذاك (فيسر اهللا له التأشرية وما كاد يصدق أنه قد ناهلا ولو فطن قلبه لقال 

 .)طيف خيال

مل يعد عنده أي صرب على اإلنتظار فطار إىل أفغانستان جبناحي روحه قبل أن حترك الطائرة 

 .ه جناحيهااليت تقل

 .ولدى وصوله توجه إىل معسكرات اإلعداد والتدريب  والتوجيه

وبعد أن أمت تدريبه أخذ يزاول اجلهاد ويتنقل بني اجلبهات وينتقـي  : التنقل بني اجلبهات

أسخنها وأشدها التهابا  مث يرجع إىل بيشاور يلتقط أنفاسه مث يعاوده احلنني إىل مـواطن  

 .انه السابقني ملواصلة الطريقالشهادة وتستحثه شهادة إخو



وذات يوم التقى به نفر من الشباب الذين التبس عليهم أمر اجلهـاد  : هوة أنقذه اهللا منها

وأصبحوا يتحدثون مبا يهز العزائم ويثبط اهلمم فتأثر أبو دجانة م وأظلمت صورة اجلهاد 

اق اهللا لـه أحـد   فس, يف نفسه ودخل الشيطان يف مساربه يسو ل له العودة إىل اجلزائر

, الشباب الناضجني الذين كشف اهللا عن بصريم وحبب إليهم اإلميان وزينه يف قلـوم 

ووضح له حقيقة اجلهاد وحكمه الشرعي وأن ) حنسبهم كذلك وال نزكي على اهللا أحدا (

املشاكل اليت تعترض ااهد على الطريق هي جزء أساسي يف هذه املسرية املضنية ال تنفك 

أشد الناس (والصديقني والصاحلني  -عليهم السالم-ألن البالء مالزم لطريق األنبياء عنها 

 .)بالء  األنبياء مث األمثل فاألمثل

 :العهد اجلديد

وهنا عاهد أخاه الذي أجلى الشك من نفسه والريب عن قلبه أن ينزل إىل جالل آباد وال 

 عناية عشه الذي كان بعد فترة وهناك وفوق جبل قباء بىن, يرجع منها قبل أن يتم السنة

وذات يوم جاءته قذيفته اليت حتمل معها منيته وسار أبودجانة إىل اهللا وجناه اهللا من , نعشه

 .)يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا  فال تولوهم األدبار(التويل يوم الزحف 

 :ومضى كأنه يعلم األجيال قائال

 لقاين     وأسكت الفم واخطب بالفم الثايندع املداد وسطر بالدم  ا

 فم املدافع يف صد العداة لــه      من البالغة ما يزري بسحبــــان

 :)حممد منصور(الشهيد ضرار عيسى موسى الشيشاين 

  .)ضرار وال خالد له(

فتفتحت عيناه وترعرت نفسه مع عـزة    -قرية يف صحراء بادية الشام-ولد يف األزرق 

  طلقت نفسه مع احلرية اليت يعرب عنها امتدادها وسعتهاالصحراء وان

 إمنا اإلسالم يف الصحرا امتهد        ليكون كل مسلم أســـد

رباه والده على األنفة واإلباء ويذكر يل قصصا  يف صغره تعب ر عن نفسية الشموخ اليت 

 .ترفض الذل وتأىب اهلوان

قد رحل أجداده من هناك وقاتلوا مع الشيخ ما كان يغيب عن قلبه أنه ينتمي إىل قفقاسيا ف

شامل الداغستاين وكان حيلم أن ينتقم من أولئك الذين ألقوا مبئات األلوف مـن أبنـاء   



ولقد حدثين بعـض هـؤالء أن آبـاءهم    , قفقاسيا يف منايف سيربيا ميوتون جوعا  وبردا 

لون أوالدهم الـذين  وأجدادهم يف أيام ستالني قد وضعوا يف املنايف دون طعام فكانوا يأك

 .ميوتون قبلهم

لقد كان الروس يدركون أن هذا العرق شرس يف حروبه وال ميكنهم أن خيضعوا ألعدائهم 

لقد كلفنا القتال مع الشيخ شامل مـن  (بسهولة حىت قال اجلنرال الروسي ولعله بافلوف 

 .)اخلسائر ما يكفي لفتح البلدان الواقعة بني مصر واليابان

اليت تراود ضرارا  أن يستعيد هذا اد املؤثل والعز الضائع ولعل والده قد  فكانت األحالم

 .مساه ضرارا  تأسيا  بضرار بن األزور بطل الفتوحات الشامية

وتوجه هذا الشاب إىل الكلية العسكرية يف اجليش األردين ودخلـها  : يف الكلية العسكرية

وخترج من الكليـة العسـكرية   , تهليكون الطريق احلقيقي إلشباع طموحه وحتقيق تطلعا

ضابطا  يف قسم اهلندسة وبدأ خيدم يف اجليش وقد عرف يف شـبابه باسـتقامته ونظافـة    

من الشباب الشيشاين على اإلسالم وعلى السري على هدي  وصار يرىب جمموعات, سلوكه

 .املصطفى ص

أحبائـه يف  وأول مرة التقيت به على صفحات رسالة أرسلها إىل بعـض  : اللقاء أول مرة

وحيذر مـن  , كان يفكر يف ضرب موسكو, بيشاور فأدركت من خالهلا طموحاته وآماله

 :وملست عمقه وكان حيدثين بأشياء قريبة من اخليال وكأنه يردد, خطط الروس وأالعيبهم

 إذا غامرت يف شرف  مروم       فال  تقنع مبا دون  النجـوم

 وت يف أمر عظيمفطعم املوت يف أمر حقيـر        كطعم امل

 يرى اجلبناء أن اجلنب  حزم        وتلك خديعة الطبع اللئيــم

مضى على ضرار أربعة عشر عاما  يف اجليش األردين مث ترامى إىل مسامعه : تطليقه الدنيا

يف اجليش ) رائد(وكان قد وصل إىل رتبة , أخبار اجلهاد األفغاين وتيقن أن هذا هو الطريق

? وحاول أن يصرب نفسه ولكن أىن تطيق البقاء, حد حىت ينال تقاعدهومل يبق سوى عام وا

, )العام طويل(فقال ضرار ? فقلت له عند قدومه إىل اجلهاد هال انتظرت سنة فتنال التقاعد

سـبقته ترفـرف فـوق جبـال      نعم العام طويل على جسد حييا بال روح فروحه قـد 

 .اهلندوكوش



حيدا  بعد أن حاول إحضار زوجته ولكنها أبـت  أقبل ضرار و: طلق الدنيا وخاف الفتنة

-ويف الكلية العسكرية , عمل يف التدريب, عليه وتركها ودنياها وجاء بكليته إىل اجلهاد

قال : وقد كان ممتلئا  إعجابا  وحبا  وإجالال  للشيخ فكان يقول -عند الشيخ سي  اف

وعلق على فيلم , )ماج(هاد ويف مرآة اجل, عمل يف جملة البنيان -سي  اف-أمري املؤمنني 

كان يعد حبوثا  , اشترك يف بعض املعارك مستشارا  للشيخ سي  اف, )ال عزة إال باجلهاد(

 .نظرية للجهاد والشؤون العسكرية لتطبيقها يف أرض الفخار وقمم اد

يؤلف األهازيج واألشعار عن صالح , لقد كان باختصار ممتلئا  بالقضية معتزا  ذا الدين

, يناطح السحاب بعزته: ين والقادسية وحطني وحيدو ا أثناء التدريب ويلقنها الشبابالد

 .ويطاول السماء بشموخه وأنفته

حبذا لو قللت من حتليقك يف مساء آمالك حىت تكون أقرب إىل احلقيقة من : كنت أقول له

 :وكأن لسان احلال أبلغ من لسان املقال يردد, أحالمك

 لذا       فيما النفوس تراه غاية األمل سبحان خالق نفسي كيف

وعاد ضرار وظننته سئم الطريق ومل  املواصلة وإذا به خيطـط  : رجوع ضرار إىل األردن

ألمر آخر فقلب األسد الذي يطوي عليه اجلوانح ال ميكنه اإلستقرار يف حياة هادئة رخية 

 .واجلو كله ملتهب حولهفمحال أن يتحول املرجل الذي يغلي فجأة إىل جليد قاس , ممتعة

جاءتنا األخبار عن عملية شبه خيالية يقتحم فيها ضرار احلدود حنو فلسطني : عملية خيالية

ليكمن لدورية يهودية وتقوم بينه وبينها معركة يستشهد فيها وميضي إىل ربه رافع الرأس 

احلديث  مضى وقد فس ر, ناصع اجلبني ومل يترك ألحد عذرا  وقد أقام احلجة على الناس

الشريف يف عامل الواقع  خري الناس رجل آخذ بعنان فرسه يطري على متنه كلما مسع هيعة 

 . أو فزعة طار إليها يبتغي املوت مظانه

 وحيد من اخلالن يف كل بلدة       إذا عظم املقصود قل  املساعد

 .آمني.. فنرجو اهللا أن يتقبله شهيدا  وأن جيمعنا به يف الفردوس األعلى

  :)عبده علي فارع البحري(شهيد أبو ياسر اليمين ال

أتفكـر يف  , يف رحاب العقل يبحث عن جـواب , يا صديقي عن أي شيء كان سؤالك

ليس سرا يا صديقي تركـه  , كيف ميشي يف الطريق, كيف يترك منصب الدنيا, الشهيد



ع ألي نفسه تأىب اخلضـو , هكذا فكر الشهيد, الدنيا وأن ميشي على سادا مشي الزهيد

من أنامن أنـت  , دون حكم اهللا يف هذا الوجود, من أنا من أنت دون عز, قيد من حديد

, هل ترى هذه القطرات تفترش الطريق, والساحة واحلمراء والبيضاء حتكم بالنار واحلديد

اجلهاد يا شـباب  ,  كتبت امسا  عظيما , رمست خطا علي طول الطريق, إا دم الشهيد

 .املسلمني هو الطريق

ومضت قافلة فارياب تشق طريقها علها تلحق بركب العزة أو تضيء للدرب ولو  بصيصا  

 .من نور خالل هذا اجلهاد املبارك

كل منا تداعب خياله حلظات الوصول لفرياب وكلما زادت مشقات ومصاعب الطريـق  

 ازددنا صربا  وجلدا  فقد مضى علينا مخسة وأربعون يوما   مل ننم فيها حتت سـقف أو 

 .نفترش أريكة فالسماء سقفنا واألرض فراشنا

ورغم وحشة الطريق إال أن األخو ة السائدة بني أعضاء القافلة كانت تضفي عليها أمانـا   

استقبلتها فارياب برجاهلا ونسـائها  , ووصلت القافلة بعد شهرين من السفر, واطمئنانا 

أحناء الوالية وكان علـى أيب  وأطفاهلا وبعد أن أخذ كل منا قسطا  من الراحة تفرقنا يف 

أن يرحل إىل مدينة منسية يف حـدود روسـيا   ) عبده علي البحري اليمين(ياسر الشهيد 

وهناك فكر أبو  ياسر يف إنشـاء  , مل تطأها قدما غريب منذ مئات السنني) اخنوي(تسمى 

مركز عسكري لتدريب ااهدين حسب ختصصه فهو عسكري ومن خرجيـي احلربيـة   

مركز الوالية مث ) ميمنة(ن الظروف مل يء له إنشاء ذلك املركز فيمم شطر بصنعاء ولك

رحل إىل تكاب شرين حيث حط رحاله هناك استعدادا  للعملية ضد أعـداء اهللا وفعـال    

بدأت املعركة واشتدت رحاها وزاد ضرامها وبدأ جند اهللا يقتحمون مواقع الشـيوعيني  

غري أن هناك مدفعا كان يشتت ااهدين , حلصنيقتحمون احلصن تلو ا, ومعهم أبو ياسر

فأخرج قنبلة من جعبته وارتفع قليال  من , ومل خيرس بعد وكان على أيب ياسر أن يسكته

اخلندق وااهدون ينظرون اليه مىت يلقيها من يده ولكن أبا ياسر اخنفض فجأة وسـقط  

 أعـايل تكـاب   وهناك يف, فقد مزقت سهام الردى جسده, على األرض مضرجا  بدمه

شرين دفن أبو  ياسر بعد أن قطع احلزن عليه نياط القلوب ولكنه دفع مهر احلور كما قال 



وكان معروفا  بيننـا بصـيام   (, )صربا  فإن هذا مهر احلور(إلخوانه أثناء صعود اجلبال 

 .)النوافل يف السفر واحلضر

وال  -إن شـاء اهللا -وداعا  أبا ياسر فقد عشت عزيزا  وهاجرت وحيدا  ومت شهيدا  

وداعا  أبا ياسر فقد دفعت مثنا  من أمثان ركود هذه األمة وحنـن  , نزكي على اهللا أحدا

 .على الطريق سائرون ولن جتد منا من خيون املسرية

 :)حممد سعد اليمين(الشهيد أبو مهاجر 

 :من وصيته

 يا حبذا اجلنة واقتراا           طيبة وبارد شراا

عت وحضرت كيف ميوت كثري من الناس فلم أجد أكرم وال أشرف وال لقد مس, إخواين

 ) أعز من الشهادة يف سبيل اهللا

مل يكن هذا الشهيد الشاب ممن  طال م الزمان يف اجلهاد ومل يكن ممن فتحـت علـى   

ومل تظهر له خوارق الكرامات ولكنه رجل نظـن أنـه  صـدق اهللا    , أيديهم الفتوحات

 .فصدقه

والـذي  , جاور ربه راضيا  بقدره بل كان متشوقا  إىل ذلك.. بأقصر طريقعرب إىل اجلنة 

فقد  اختاره اهللا يف أول مـرة  , يلفت النظر قصة هذا ااهد أن لبثه يف اجلهاد قصري جدا

يشارك فيها يف عملية ضد الشيوعيني على أرض جالل آباد ويف أول حلظة وطئت فيهـا  

ته أا مع قصرها فإن سطورها تنيبء عن عمق إميان قدماه أرضها ومما يلفت النظر يف وصي

كما تنىبء عن رزانة وحكمة ) حنسبه كذلك وال نزكي على اهللا أحدا(صاحبها وقوة يقينه 

 .وأقدم منه يف أرض اجلهاد , قلماتتوفر لدى الشباب ممن هم أطول منه باعا

له بوضع العراقيل حاول الشهيد السفر إىل أرض اجلهاد ولكنه وجد معارضة شديدة من أه

يف طريقه حىت إن إخوة له ذكروا أنه اجتمع عدد من أفراد قبيلته حملاولة اقناعه بالبقاء ألنه 

صغري السن تارة أو ألنه جيب عليه أن يكمل دراسته تارة أخرى مث بالضغط عليه ولكـن  

فمكث عامـا  كـامال    , فإصراره وعزميته كانتا أكرب من سنه, كان أقوى من ذلك كله

يـل  , ولسانه يلهج بذكر اجلهاد والشهادة يف  سبيل اهللا ومل تضعف عزميته ومل ختر قواه

كان يف العام التايل أشد إصرارا  فحاول مرة ثانية وجنح يف استخراج جواز السفر وكسر 



وال تقولـوا  (كل القيود وانطلق إىل أرض اجلهاد بقلبه وقالبه فكان يردد دائما قوله تعاىل 

 :وقول الشاعر, )سبيل اهللا امواتملن يقتل يف 

 أنا هللا قد نذرت حيايت       وسألت اهللا حسن الثبات

ما جلس يف جملس إال وحتدث عن اجلهـاد حمرضـا إخوانـه    , كان شديد احلب للجهاد

تصـوره  , كان أمله باهللا كـبريا  , يقص عليهم مما يسمع من أخباراجلهاد, للذهاب معه

د نفسه للجهاد يف كل مكـان ولـيس يف أفغانسـتان    كان يريد أن يع, للجهاد واسعا 

فأكمل الدورة التدريبية على أمل أن يشارك يف عمليات جالل آبـاد مث يعـود   , فحسب

ولكن اهللا اختاره يف أول حلظة وطئت .. ليأخذ دورة أخرى ليواصل اجلهاد بإعداد أحسن

ومل يرض بغري  فيها قدماه أرض جالل آباد حيث أصر أن يشارك يف أول عملية يشهدها

إىل جنات اخللد , الصف األول فجاءت قذيفة هاون لتأخذه هو والشهيد حممد هاشم معا 

فـنعم  ) ويتخذ منكم شـهداء (فاختاره ربه إىل جواره وعجل له باللقاء  -إن شاء اهللا-

حنسبه كذلك وال نزكي علـى  -فقد متىن الشهادة صادقا  فصدقه اهللا وآتاه إياها , ااهد

 .-ا اهللا أحد

رمحه اهللا رمحة واسعة فقد ترك فجوة يف قلوبنا اليت كانت قد تعلقت به حبـا يف اهللا واهللا  

, طيب اخللق, فقد كان حيترمه مجيعنا مع صغر سنه وكان كثري اإلستخارة يف األمور كلها

ناصـع احمليـا ال تنقطـع    .. حسن املعشر يلهج لسانه كثريا بذكر اجلهاد ومتابعة أخباره

 .يصفه إخوانه بأنه أكرب من سنه, مع رجولة وحزم.. وجهه عن االبتسامة

وأسكنه فسيح جناته وأنزله منزلة الشهداء والصـديقني  ) أبا مهاجر(أال رحم اهللا الشهيد 

 .آمني... شاء اهللاوحسن أولئك رفيقا وأحلقنابه يف الصاحلني إن 

 

 

 


